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RESUMO

Este trabalho tem por fulcro a definição da posição do Terceiro Setor no

mundo globalizado e a aplicação, a entidades sem fins lucrativos, de

modernos instrumento jurídicos aptos a prover a sua auto

sustentabilidade e delimitar os seus objetivos. O estudo se inicia com a

conceituação do Terceiro Setor e das diversas espécies de organizações

que o integram, dando ênfase a determinadas características atinentes ao

tema, oriundas da regulamentação da matéria promovida pela

publicação da Lei no 10.406/02 (Novo Código Civil). Segue o trabalho

com a avaliação crítico-histórico do surgimento do Terceiro Setor e a

indicação dos aspectos econômicos e políticos que determinaram o seu

aparecimento na sociedade contemporânea. Passa-se, por conseguinte, à

análise da relação havida entre o Terceiro Setor propriamente dito e as

esferas Estatal e Privada, concentrando-se no antagonismo ideológico

envolvido no debate de sua real função.  Fixadas pois, as bases de

conhecimento necessárias para a compreensão do papel cumprido pelas

instituições sociais aqui elencadas, ingressa-se enfim no ponto chave do

estudo, que é o de estabelecer um elo entre certos institutos de Direito do

Trabalho diretamente relacionados a questões sociais e as atividades do

Terceiro Setor voltadas ao desenvolvimento do cidadão.

As conseqüências da utilização devida de tais institutos integram duas

vertentes. De um lado, há a colaboração decisiva com administração

interna das entidades sem fins lucrativos, já que a redução de custos e a

motivação dos trabalhadores implica menor dependência no que tange
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aos recursos provenientes de terceiros.  Aqui se posicionam as figuras

jurídicas da Participação dos Empregados nos resultados e da

Representatividade Sindical. De outra parte, vislumbra-se a contribuição

com o equilíbrio das forças e interesses sociais, visto que se permite a

organização da comunidade e a inserção, no mercado, daqueles que se

encontram marginalizados.  Nesta senda, são envolvidos os temas do

trabalho voluntário e religioso, do trabalho do menor, do trabalho do

portador de necessidades especiais e da formação de cooperativas.

Em síntese, o presente estudo pretende demonstrar que o Direito do

Trabalho pode fortalecer o Terceiro Setor, significando um avanço

democrático ao subsidiar a harmonia entre Estado, mercado e sociedade

civil.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem o objetivo de apontar alguns dos caminhos que

podem ser seguidos pelas Entidades do Terceiro Setor com vistas à sua auto-

sustentabilidade financeira e à redução de seu vínculo de dependência em relação aos

recursos fornecidos pelos demais personagens sociais – parcerias com o Estado, doações

de particulares ou incentivos governamentais, tendo como base alguns instrumentos do

Direito do Trabalho.

Em um primeiro momento, entrementes, torna-se necessário entender os

elementos econômicos e sociais que determinam o surgimento do Terceiro Setor, dando

ênfase aos mais importantes aspectos do fenômeno econômico-capitalista-globalizatório

ocorrido no final do século XX, fenômeno este que preconizou o aparecimento deste mais

novo ator social. Em suma, observaremos os mecanismos, os interesses políticos e

financeiros globalizados envolvidos na gênese de tal movimento.

Continua o presente trabalho, com a análise de problemas econômicos e

sociais que países em desenvolvimento como o Brasil encontram diante do movimento

avassalador da globalização.  Dentre tais problemas, a necessidade de atrair investimentos

estrangeiros tem como conseqüência a canalização dos recursos financeiros do Estado para

o pagamento da dívida interna e externa embutida de altos juros que servem como

chamaris ao capital internacional.

A redução drástica de investimentos públicos em diversas áreas sociais

gera grande instabilidade, aprovando o desequilíbrio social. Tal situação é ainda

corroborada pelo crescente número de desempregados, junto da globalização, automação e

redução de custos.

Diante de tal desequilíbrio gerado por uma grande massa de

desempregados e necessitados e pelos escassos recursos públicos, surge o Terceiro Setor

como um elemento de busca de um maior equilíbrio social.
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Por conseguinte, passar-se-á a debater a importância da atuação dos

agentes do Terceiro Setor como fator de equilíbrio social, partindo da análise de sua

instrumentalização no mundo globalizado e das possibilidades de como melhor aproveitar

as entidades não estatais de interesse público de modo a preencher o espaço deixado pelo

Estado na prestação de serviços de assistência social.

O conceito do Terceiro Setor e das diversas espécies de entidades que o

compõem é analisado de forma a situar a sua importância perante a sociedade. Para um

melhor desenvolvimento de suas atividades e aproveitamento dos recursos de que dispõe, o

Terceiro Setor se vale, em sua gestão, dos mesmos instrumentos utilizados pelas

organizações empresariais. As entidades filantrópicas, assim como as empresas, necessitam

de meios eficazes de administração financeira, métodos inovadores de reestruturação de

recursos humanos, estratégias mercadológicas inéditas e boa política de captação de

recursos.

Com relação especificamente ao aspecto financeiro, contudo, o objetivo

das entidades que compõem este segmento se difere das organizações empresariais

comuns. Isso porque, enquanto a empresa tem como objetivo principal a distribuição do

lucro aos proprietários do negócio, a entidade do Terceiro Setor intenta obter resultados

economicamente positivos para alavancar as suas ações sociais. Nesse sentido, a

transparência nas atividades de tais instituições é fundamental, porquanto constitui a única

maneira de demonstrar à sociedade que os recursos captados são efetivamente aplicados

em seus objetivos.

Do ponto de vista externo, as parcerias com a administração pública, a

iniciativa privada e a sociedade civil formam um discreto sistema que auxilia no equilíbrio

social, compensando, de um lado, as desigualdades, e, de outro, a própria inoperância

Estatal. Internamente, a atuação das entidades de Terceiro Setor é embasada na atuação do

voluntário, indivíduo que se dedica à causa social, trabalhando nas áreas administrativas ou

diretamente com o público-alvo, com a recompensa única da satisfação pessoal e social.

Indubitavelmente, os incentivos fiscais concedidos a pessoas físicas e

jurídicas que contribuem com Instituições de Terceiro Setor devem ser ampliados de forma

a ensejar uma maior captação de recursos por essas Entidades. A despeito disso, porém,
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obter recursos próprios através de prestação de serviços ou venda de produção afigura-se o

melhor caminho para que as organizações do Terceiro Setor tornem-se auto-sustentáveis.

Importante destacar que alguns dos institutos avaliados nesse trabalho,

além de possibilitar a auto-sustentabilidade das entidades do Terceiro Setor, afiguram

instrumentos de organização da comunidade e de cumprimento de obrigações legais das

empresas. Assim, além do benefício administrativo-financeiro oriundo do emprego desses

institutos jurídicos, há a questão do atendimento às exigências do ordenamento, que evita a

imposição de multas e outras sanções indesejadas.

Outro desses institutos aos quais a lei atribui papel de obrigação social é

o que envolve o trabalho do menor, nas perspectivas de trabalho educativo, estágio do

ensino médio e aprendizagem. Também o trabalho do portador de deficiência merece ser

comentado, porquanto sua utilização, afora exigida por lei, tem o condão de implicar

significativas vantagens financeiro administrativas às Entidades que dele lançar mão,

especialmente se em consórcio com estruturas tais como a cooperativa social.

As cooperativas também ocuparão posto de relevo no estudo ora

desenvolvido. O trabalho cooperado, organizado em cooperativas de trabalho ou de

produção, além de possibilitar a organização da comunidade e a redução do desemprego,

poderá ser um meio organizado e legal de prestação de serviços para as Entidades do

Terceiro Setor, que inúmeras vezes não têm condições de arcar com o alto custo dos

encargos sociais advindos da contratação empregatícia.

Considerando, porém, a inevitável presença da relação de emprego nas

entidades de Terceiro Setor, será analisada a questão da participação dos empregados nos

lucros ou resultados de instituições de tal natureza. A questão, além de curiosa – pois

envolve um certo paradoxo estabelecido entre a finalidade não lucrativa e a existência de

lucro –, é também de sumo interesse ao tema da auto-sustentabilidade, já que as parcelas

concedidas ao trabalhador na forma de participação em lucros ou resultados é tratada pela

legislação de modo muito peculiar.

Por fim, pretende-se apontar aspectos relevantes sobre o Enquadramento

Sindical das Entidades do Terceiro Setor e a faculdade do pagamento da contribuição

sindical patronal dessas Entidades, já que a discussão tem reflexos diretos na contabilidade
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das Instituições Sociais e no relacionamento das mesmas com os seus empregados e

prestadores de serviços.

Espera-se que a tese, ora medrada, contribua com o estudo das formas de

administração de Organizações do Terceiro Setor, tão pouco focado pela atual doutrina, na

medida em que procura apresentar sugestões plausíveis de estruturação trabalhista cuja

finalidade é otimizar o emprego dos recursos que tais Entidades possuam, e, ao mesmo

passo, aprofundar a discussão de certos institutos jurídico-laborais que, por sua novidade

talvez, ainda não ganharam a atenção dos jurisconsultos.
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Capítulo 1

O TERCEIRO SETOR E SUAS ENTIDADES

1. Introdução.

Nos estudos de Ciência Política e Teoria Geral do Estado, observa-se que

no Século XIX, período que sucedeu à Revolução Francesa e a Independência dos Estados

Unidos, era utilizado por quase todas as nações ocidentais o modelo do chamado “Estado-

liberal”, que consistia na mínima intervenção estatal na vida dos indivíduos e na economia.

Após muitas crises enfrentadas pelo referido modelo, fatores como a Revolução Socialista

de 1917 na Rússia, a Primeira Guerra Mundial e a crise na Bolsa de Valores de Nova York

em 1929, provocaram mudanças e abalos consideráveis no mundo capitalista, dando

origem ao chamado “Estado de bem-estar social”, ou simplesmente “Estado-social”,

calcado na maior intervenção das leis e dos aparelhos governamentais nas atividades

econômicas e na área social.1

A partir de 1970, notou-se um profundo desgaste desse papel

centralizador e assistencial do Estado, uma vez que a sua burocracia e, principalmente, a

sua incapacidade de tomar conta de uma massa populacional cada vez maior e carente de

algum tipo de ajuda econômica levou à constatação da profunda ineficiência do setor

público no que tange às questões sociais.

Foi diante deste quadro caótico que começaram a se desenvolver,

paralelamente ao Estado, entidades sem fins econômicos, baseadas no voluntarismo e no

propósito de promover o bem-estar comum, cuja atuação visava suprir a debilidade que

possui a máquina governamental para resolver os inúmeros e complexos problemas

                                                          
1 ALVES, Francisco de Assis. Fundações, organizações sociais, agências executivas. São Paulo. Editora

LTr, 2000, p. 153.
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gerados, sobretudo, pela desigualdade social. Tais entidades, hoje, compõem o que

chamamos de “Terceiro Setor”. 2

Como na maioria dos países do mundo, no Brasil o “Terceiro Setor”

encontra sua origem remota no antigo assistencialismo, fundado, mais especificamente,

nos princípios religiosos e morais e nos conceitos de “caridade” e “piedade”. Tal modelo

prestava assistência (ou, sob um enfoque mais realista, concedia “esmolas”), sem, contudo,

visar a eliminação da exclusão social. Nesta fase, os mais pobres eram vistos simplesmente

como “desafortunados” ou “dependentes da caridade alheia”.

Na lição de José Eduardo Sabo Paes3, vê-se que, desde os anos 1970,

ocorreu no Brasil uma significativa expansão das chamadas ONG’s (Organizações Não

Governamentais), que se constituíam em associações civis, movimentos sociais, sindicatos,

grupos ambientais e de defesa de minorias. Tais grupos se mostraram de grande

importância, sobretudo ao influírem nos trabalhos da Assembléia Constituinte de 1988,

haja vista a inclusão, na Lei Maior, de um título exclusivo para a Ordem Social (ao

contrário de outras Cartas, que incluíram o tema junto à Ordem Econômica), e de capítulos

referentes à educação, à cultura, ao desporto, ao meio ambiente, às crianças, adolescentes e

idosos e aos índios.

Com a progressiva queda do Regime Militar na primeira metade dos anos

1980 e a promulgação da chamada “Constituição Cidadã”, de 1988, o desenvolvimento da

consciência dos brasileiros e a valorização dos conceitos de cidadania e da participação de

todos na sociedade impôs às entidades com fins assistenciais a busca pela recuperação da

dignidade e da inclusão social dos setores menos favorecidos. Se anteriormente buscava-se

prestar apenas ajuda econômica aos mais pobres, para que estes pudessem suprir suas

necessidades básicas, hoje o chamado “Terceiro Setor” tem preocupações mais amplas e

genéricas, como as de implementar políticas públicas paralelamente ao Estado e de tentar

fornecer aos mais carentes benefícios que antes se restringiam às classes média e alta,

                                                          
2 PAES, José Eduardo Sabo. Fundações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos, administrativos,

contábeis e tributários. Brasília. Editora Brasília Jurídica, 2000, pp. 62 e 63.
3 Op. cit., p. 53.
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como educação, saúde, lazer e cultura gratuitos e com qualidade superior àqueles

fornecidos pelo governo.4

O Terceiro Setor é composto, pois, por organizações de natureza privada,

sem objetivo de lucro, com objetivos sociais ou públicos, embora não integre governo ou

Administração Estatal. Trata-se de um conjunto de organismos, organizações ou

instituições que possuem autonomia e administração própria, com função e objetivo de

atuar voluntariamente junto à sociedade civil visando seu aperfeiçoamento.5 6

De acordo com o direito brasileiro, as organizações do Terceiro Setor são

associações e fundações de direito privado, com autonomia e administração própria, cuja

finalidade é atender necessidades sociais ou defender direitos difusos. No ordenamento

jurídico brasileiro positivo, contudo, ainda não há uma definição legal do Terceiro Setor.

Encontramos apenas a qualificação para as entidades jurídicas já existentes que prestam

atividades relacionadas a este, sem fins lucrativos, conforme definido por nosso Código

Civil em seus arts. 53 a 62.7 8

À parte dessa discussão de objetivo meramente acadêmico, o fato é que o

Estado não tem condições de arcar com toda prestação direta de serviços de interesse

coletivo, que podem ser executados por outros sujeitos. Vale distinguir: serviços públicos

são aqueles prestados pelo Estado ou por empresa sob controle acionário estatal, enquanto

Serviços de interesse público são os considerados públicos apenas se executados pelo

Estado, podendo ser exercidos por particulares ou por pessoas de direito privado que

                                                          
4 Idem, p. 52
5 ALVES, Francisco de Assis. Fundações, organizações sociais, agências executivas. São Paulo. Editora

LTr, 2000, p. 157.
6 RAFAEL, Edson José. Fundações e direito – Terceiro Setor. Melhoramentos, 1997, pp. 33 e 34.
7 SZARZI, Eduardo. Terceiro Setor: regulação no Brasil – 2.ª edição. Uberaba, Editora Fundação Peirópolis,

pp. 22 e 23.
8 PAES, José Eduardo Sabo. Fundações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos, administrativos,

contábeis e tributários. Brasília. Editora Brasília Jurídica, 2000, pp. 62 e 63.
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tenham interesse coletivo, desde que a Constituição e as leis ordinárias não os reservem ao

Estado.9

De acordo com a Constituição Federal, é dever do Estado garantir

diversos direitos sociais e não, necessariamente, prestar o atendimento diretamente. Assim,

a prestação do serviço pode ser feita diretamente ou por intermédio de pessoa física ou

jurídica de direito privado. As instituições privadas podem participar de modo

complementar, de acordo com as diretrizes estatais, mediante contrato de direito público ou

convênio, esse último feito com entidades sem fins lucrativos, como nos contratos de

gestão.10

No contrato, permite-se a terceirização de atividades-meio, a

transferência onerosa de setores do trabalho. Já no convênio, admite-se a colaboração de

entidades sem fins lucrativos, e não há hipótese de remuneração. Em contrapartida, as

associações estão vinculadas a normas mais restritas sob maior vigilância de Estado e

recebem mais benefícios e vantagens em relação às entidades privadas de utilidade

pública.11

2. Fundações.

As fundações são outro exemplo de entidades componentes do Terceiro

Setor que, a partir da Constituição Federal de 1988, ganharam profundo destaque e

favorecimento governamental. A importância das fundações se deve ao caráter
                                                          
9 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro – 28ª edição. São Paulo. Malheiros Editores,

2003, pp. 320 e 321.
10 Os contratos de gestão com as chamadas Organizações Sociais, consoante explicação de Celso Antônio

Bandeira de Mello, são meros contratos administrativos em que o Estado concede a estas a incumbência de

realizar determinadas funções, mediante o cumprimento de certos requisitos pelas entidades. Se diferem,

portanto, dos também denominados “contratos de gestão”, em que a Administração central dá à autarquia ou

fundação estatal maior autonomia de ação, mediante o cumprimento de determinados programas e metas,

assumindo o compromisso de repasse maior de verbas. Aliás, o referido autor entende que ambos os

contratos se realizam inconstitucionalmente no Brasil. In: Curso de Direito Administrativo – 16.ª edição. São

Paulo. Malheiros Editores, 2003, pp. 209 a 225.
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transcendente de suas regras, que perduram mesmo com o passar de muitos anos, bem

como a submissão ao velamento do Ministério Público, que fiscaliza a aplicação de

recursos para a consecução dos fins da entidade. Dada a atual relevância das atividades

fundacionais dentro da seara do Terceiro Setor, passa-se a discorrer com maior

detalhamento sobre essa espécie de pessoa jurídica.12

As fundações são constituídas pela destinação de um patrimônio para

determinada finalidade não egoística. Sua constituição depende da manifestação da

vontade expressa do instituidor por ato “inter vivos” (escritura pública) ou “causa mortis”

(por testamento). Após a criação da entidade, seus instituidores dela se desligam. O

patrimônio possui personalidade jurídica e é administrado por diferentes órgãos.13

O ordenamento jurídico brasileiro não definiu fundação. O Professor

Marcello Caetano, da Faculdade de Direito de Lisboa, afirma que “Fundação será, pois,

mais propriamente a organização destinada a prosseguir um fim duradouro ao qual esteja

afectado um patrimônio”14. Baseado em Clóvis Beviláqua, Washington de Barros

Monteiro define fundação como “universalidades de bens personalizadas, em atenção aos

fins que lhe dão unidade, ou ainda em patrimônios transfigurados pela idéia, que os põe a

serviço de um fim determinado”15

Em geral, todos conceituam fundação como patrimônio personalizado,

destinado a uma finalidade, que dependa da vontade de instituidor. As fundações podem

ser:

a) de direito público:

• com personalidade jurídica de direito privado;
                                                                                                                                                                               
11 BARBOSA, Maria Nazaré e OLIVEIRA, Carolina Felippe. Manual de ONGs. São Paulo. FGV, 2002, pp.

127 a 140.
12 PAES, José Eduardo Sabo. Fundações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos, administrativos,

contábeis e tributários. Brasília. Editora Brasília Jurídica, 2000, pp. 115 e 116.
13 RAFAEL, Edson José. Fundações e direito – Terceiro Setor. Melhoramentos, 1997, pp. 74 e 75.
14 In: ALVES, Francisco de Assis. Fundações, organizações sociais, agências executivas. São Paulo. Editora

LTr, 2000. pag. 62.
15 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil. 35. ed. São Paulo. Saraiva, 1997, p. 116.
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• com personalidade jurídica de direito público (modelo autarquico)

b) de direito privado:

• instituídas por pessoa física e/ou jurídica;

• instituídas por empresas;

• instituídas por partido político;

• de apoio às instituições federais de ensino superior;

• de previdência privada ou complementar

Constituem finalidades da fundação: (i) a beneficência assistencial,

inclusive religiosa; (ii) a beneficência direcionada ao ensino de todos os níveis, (iii) a

cultura, a pesquisa e congêneres.16 17

Há ainda fundações familiares, com interesses particulares, cujos

beneficiários são familiares.18

A fundação pública instituída e/ou mantida pelo Poder Público pode

possuir personalidade jurídica de direito privado. Em relação a estas, a Lei n.º 7.596/1987

ao alterar o Decreto-lei n.º 200/1967, caracterizou fundações públicas como entidades de

direito privado, criadas por autorização legislativa, excluindo as normas de fiscalização

previstas no Código Civil.19

A fundação governamental privada, assim como as sociedades de

economia mista e as empresas públicas, é personalidade jurídica de direito privado,

instrumento de ação do Estado para consecução de seus fins. Submete-se ao controle

estatal para que a vontade do ente público que a instituiu seja cumprida, e não se desliga do

                                                          
16 RAFAEL, Edson José. Fundações e direito – Terceiro Setor. Melhoramentos, 1997, pp. 80 a 83.
17 ALVES, Francisco de Assis. Fundações, organizações sociais, agências executivas. São Paulo. Editora

LTr, 2000, p. 118 a 130.
18 RAFAEL, Edson José. Fundações e direito – Terceiro Setor. Melhoramentos, 1997, p. 81.
19 ALVES, Francisco de Assis. Fundações, organizações sociais, agências executivas. São Paulo. Editora

LTr, 2000, p. 53 a 80.
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Poder Público para ganhar vida inteiramente própria, muito embora goze de autonomia

parcial nos termos outorgados pela respectiva lei instituidora.20

Forçoso ressaltar que a fundação governamental pode possuir

personalidade privada, mas isso não significa que seja particular. Deste modo, esse tipo de

entidade está excluído da incidência das disposições do Código Civil sobre organização e

fiscalização fundacional, regendo-se por normas de direito público.21

As fundações públicas ingressam no mundo jurídico por vontade do

Poder Público, manifestada via autorização legislativa, de acordo com o inciso XIX, do art.

37 da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional n.º 19/1998) e do

art. 1.º da Lei n.º 7.596/1987. Só podem ser extintas mediante edição de nova lei.

O mesmo órgão governamental que instituiu a fundação exerce controle

sobre os atos dos dirigentes, em especial sobre aqueles que dizem respeito à gestão

financeira. O art. 49, X da Lei Maior prevê a supervisão ministerial sobre os atos de

administradores de fundações, sujeitos às medidas constantes do art. 26 do Decreto-lei n.º

200/1967.

As fundações públicas de natureza autárquica submetem-se ao controle

financeiro e orçamentário do competente Tribunal de Contas, enquanto a fiscalização das

fundações com personalidade jurídica de direito privado fica a cargo do Ministério

Público.22

As fundações públicas gozam de imunidade tributária no que tange a

impostos sobre patrimônio, renda e serviços, tal qual previsto no art. 150, § 2.º, da

Constituição Federal de 1988. Por se submeterem às normas de controle de entidades de

direito público, devem, na contratação de serviços, realizar procedimento licitatório

                                                          
20 Idem.
21 Ibidem.
22 PAES, José Eduardo Sabo. Fundações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos, administrativos,

contábeis e tributários. Brasília. Editora Brasília Jurídica, 2000, pp. 121 a 143.
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consonante com a Lei n.º 8.666/1993. Por outro lado, o art. 24, XIII dessa mesma Lei

Federal prevê a possibilidade de contratação direta com o Poder Público sem licitação.23

As fundações de direito privado “strictu sensu”, assim entendidas aquelas

cuja instituição se faz por pessoas físicas ou jurídicas, são regidas pelos preceitos da lei

civil. Também possuem caráter social com finalidades educacionais, assistenciais,

culturais, científicas, tecnológicas etc., e gozam de benefícios semelhantes às fundações

públicas. No âmbito privado, mais comum é a instituição de entidades fundacionais por

empresas. Para a empresa, a fundação representa possibilidade de ajudar a sociedade na

qual se insere, ao mesmo passo em que se melhora sua imagem perante o mercado.24

Como se aventou, as fundações devem ter propósitos lícitos e que sirvam

ao interesse geral. Os objetivos fundacionais são enumerados pelo instituidor no ato da

criação da entidade por escritura pública ou por testamento, e toda e qualquer modificação

depende da apreciação do Ministério Público, sendo proibida a inserção de finalidades

contrárias às existentes no momento da constituição.25

A lei permite que as fundações de direito privado exerçam atividades

industriais e mercantis com a condição de que não tenham finalidade lucrativa e de que

sejam necessárias ao cumprimento dos fins estatutários, podendo haver inclusive superávit

financeiro. A fundação que exerce atividade fora de seus fins sofrerá desnaturalização.26

A administração das fundações é exercida por órgãos cujas competências

deverão constar de estatuto. As pessoas físicas ou jurídicas integrantes de tais órgãos são

responsáveis pela correta administração do patrimônio da entidade visando suas

finalidades. Os órgãos que compõem a pessoa fundacional possuem, cada qual, uma

função específica. A liberdade de atuação do grupo limita-se pelo respeito à vontade do

instituidor da fundação, presente no estatuto. Colaboradores e beneficiários não intervém

nos destinos da fundação.27

                                                          
23 Idem.
24 Ibidem.
25 RAFAEL, Edson José. Fundações e direito – Terceiro Setor. Melhoramentos, 1997, pp. 128 a 184
26 Idem.
27 Ibidem.
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Em vista do exposto, conclui-se que a fundação privada, pela fiscalização

que sofre e pelas normas a que está sujeita, é uma entidade pública, embora não estatal.

Nasce dentro do direito privado, porém com destinação pública e social. Deve perseguir a

vontade do instituidor e bem gerenciar o patrimônio sobre o qual se sustenta. As fundações

são organismos valiosos e necessários entre o indivíduo e o Estado e servem de

instrumento para o exercício da cidadania. Devem organizar-se e mobilizar-se para o

fortalecimento do Terceiro Setor, da sociedade civil e do povo como nação. 28

O atual Código Civil, em sua Parte Geral (Livro I, Título II, Capítulo III),

engloba diversas disposições sobre as pessoas fundacionais entre os arts. 62 e 69.

2. Associações.

Outra espécie componente do Terceiro Setor que merece atenção num

estudo como o presente é a associação. Constituídas por pessoas que juntas prestam

serviços a fim de alcançar finalidades pias, morais, religiosas, literárias ou filantrópicas, as

associações podem perseguir interesses econômicos. Um número de pessoas se congrega,

colocando em comum serviços, atividades e conhecimentos em prol de um mesmo ideal,

almejando determinado fim, econômico ou não, com ou sem capital e sem intuito

lucrativo.29

A personalidade jurídica das associações é de direito privado, e advém de

seu registro nos órgãos competentes, conforme determinam os arts 53 a 61 do atual Código

Civil.

A legislação brasileira, na senda do movimento mundial de consolidação

do Terceiro Setor, vem apresentando inovações consideráveis no que toca à funcionalidade

das instituições com objetivos sociais, sempre com o claro intento de incentivar o

crescimento de atividades beneficentes de apoio ao governo.

O admirável desenvolvimento moderno da legislação brasileira de

amparo social, protagonizado em especial pelos institutos da Organização Social (OS) e da
                                                          
28 PAES, José Eduardo Sabo. Fundações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos, administrativos,

contábeis e tributários. Brasília. Editora Brasília Jurídica, 2000, p. 209 a 214.
29 Idem, p. 33 e 34.
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Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) é parte de um contexto

histórico evolucionista que começa com a noção de Utilidade Pública.

O apoio do Poder Público às instituições do Terceiro Setor é, sem dúvida,

louvável e necessário; isenções de tributos, transferências de recursos e outras formas de

concessão representam a única maneira de elevar o número de entidades sociais em

atividade e, contanto, aprimorar a assistência aos mais necessitados.30

1.3. Organizações Sociais.

As Organizações Sociais foram criadas pela Medida Provisória n.º

1.591/1997, a qual se converteu na Lei n.º 9.637/1998. A dita lei dispõe, em seu art. 1.º,

que “O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de

direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa

científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à

cultura e à saúde, atandidos os requisitos previstos nessa lei”.

É importante se entender que a Organização Social não é uma espécie de

pessoa jurídica, assim como são as Fundações e as Associações Civis. Trata-se, sim, de

uma qualificação dada a uma entidade que a faz merecer tratamento legal diferenciado.

Esclarecendo, “Organização Social”, na verdade, é um título conferido pelo Poder Público

com quem a mesma forma uma espécie de parceria. Dessa feita, as organizações sociais se

consubstanciam em fundações, associações civis ou sociedades civis, e não em uma nova

espécie de pessoa jurídica de direito privado diversa das enumeradas pelo Código Civil. “A

inovação portanto, não está na estrutura da pessoa jurídica, mas, sim, na nova forma de

parceria entre o ente privado e o Poder Público”.31 32

                                                          
30 SZARZI, Eduardo. Terceiro Setor: regulação no Brasil – 2.ª edição. Uberaba, Editora Fundação

Peirópolis, pp. 25 a 31.
31 ALVES, Francisco de Assis. Fundações, organizações sociais, agências executivas. São Paulo. LT’r,

2000, p. 183.
32 PAES, José Eduardo Sabo. Fundações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos, administrativos,

contábeis e tributários. Brasília. Editora Brasília Jurídica, 2000, pp. 67 e 68.
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O intuito do legislador ao criar as Organizações Sociais foi o de

estabelecer uma forma inovadora de participação da sociedade na gestão pública. Sua

atuação se dá em áreas cuja prestação de serviços pode ser feita pelo Estado, embora tal

serviço não seja considerado público, mormente nas hipóteses em que for prestado por

particulares.33

 As entidades qualificadas como Organização Social podem formar

parcerias com o Estado via contrato de gestão, no qual serão acordadas metas de

desempenho. O título também dá direito a receber recursos financeiros e a administrar bens

e equipamentos e pessoal do Estado.

Não se pode, todavia, confundir a atuação das organizações sociais com a

privatização de empresas públicas. Na lição de Paulo Modesto, tais institutos se distinguem

em diversos pontos, a saber: (i) o ato de qualificação de uma entidade como organização

social independe de qualquer extinção prévia ou posterior de ente público; (ii) quando as

entidades qualificadas recebem prédios ou bens públicos como forma de incentivo por

parte do Estado, ocorre simples permissão de uso, e não transferência do domínio do bem,

como nas privatizações; (iii) os contratos firmados entre o Estado e as entidades

qualificadas não possuem natureza econômica, nem objetivam lucro ou qualquer outro tipo

de proveito de natureza empresarial, tendo apenas natureza social e de interesse público e;

(iv) o Estado não apresenta qualquer retração financeira, patrimonial ou de pessoal quando

vem a qualificar ou permitir o uso dos bens públicos por organizações sociais.34

Pelo art. 2.º, I, da Lei n.º 9.367/1998, para obter o título do Organização

Social, as entidades privadas deverão comprovar o registro de seu ato constitutivo

dispondo sobre: (i) a natureza social dos objetivos, desde que relativos à sua área de

atuação; (ii) a finalidade não lucrativa, tendo seus excedentes financeiros,

obrigatoriamente, de ser reinvestidos no desenvolvimento de suas próprias atividades,

sendo proibida, em qualquer hipótese, a distribuição de bens ou de parcela do patrimônio

líquido; (iii) a formação de um Conselho de Administração, este composto por

                                                          
33 Idem, p. 185.
34 In: ALVES, Francisco de Assis. Fundações, organizações sociais, agências executivas. São Paulo. LT’r,

2000, pp. 186, 187.
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representantes do Poder Público e membros da comunidade, e de uma Diretoria, com sua

composição e atribuições; (iv) a publicação obrigatória no Diário Oficial da União dos

relatórios financeiros e de execução de contrato de gestão; (v) a aceitação ilimitada de

novos associados, se se tratar de associação civil e; (vi) a previsão obrigatória de

incorporação integral de qualquer patrimônio, legado ou doação que lhes forem destinados,

inclusive, qualquer patrimônio advindo do Estado ou de outra organização social.35 36

Também deverá haver aprovação quanto à conveniência e oportunidade

de sua qualificação, que deve ser feita por Ministro ou titular de órgão supervisor ou

regulador da área de atividade correspondente à atividade da “OS”.37

A lei, ademais, utilizou critérios vagos para aprovação da organização

social, deixando a decisão a cargo do Ministro ou titular de órgão superior regulador da

área de atividade correspondente ao seu objeto social. Uma decisão de tamanha

importância, que influencia diversos campos da sociedade, deveria ser submetida a um

conselho de representantes da sociedade civil, em vez de depender apenas de alguns

mandatários do Poder Executivo.38

O diploma legal em análise determina que a fiscalização das atividades

da Organização Social é responsabilidade do órgão ou entidade surpervisora da área de

atuação correspondente à atividade fomentada. Em outras palavras, o mesmo órgão que

aprovou a qualificação da entidade e a contratou será competente para fiscalizá-la. Em caso

de irregularidade, o órgão fiscalizador deverá comunicar os fatos ao Tribunal de Contas da

União, e se a ocorrência for grave, poderá haver representação ao Ministério Público, à

Advocacia Geral da União, à Procuradoria da própria entidade fiscalizadora. Decerto, a lei

poderia ter previsto a possibilidade de fiscalização de iniciativa autônoma pelo Tribunal de

                                                          
35 PAES, José Eduardo Sabo. Fundações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos, administrativos,

contábeis e tributários. Brasília. Editora Brasília Jurídica, 2000, p. 68.
36 ALVES, Francisco de Assis. Fundações, organizações sociais, agências executivas. São Paulo. Editora

LTr, 2000, p. 193.
37 Idem. p. 194
38 Ibidem.
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Contas da União e pelo Ministério Público, o que resultaria na menor possibilidade de

conluios malignos entre a Organização Social e a supervisora.39

O art. 5.º da Lei n.º 9.637/1998 define o contrato de gestão, instrumento

firmado entre o Poder Público e a entidade qualificada como Organização Social para

formação de parcerias a fim de fomentar atividades de ensino, pesquisa científica,

desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde. O

contrato de gestão é complementar ao estatuto da entidade, e define a maneira como os

recursos transferidos do Poder Público serão empregados. O objetivo é melhor a gestão e a

qualidade do serviço prestado à comunidade.40

O Contrato de Gestão, pelo teor do art. 24 da Lei n.º 8.666/1993 (com

redação dada pela Lei n.º 9.648/1998), dispensa licitação, sendo esta apenas facultativa,

ficando a critério do agente administrativo vislumbrar a sua necessidade ou não. Se este

entendê-la desnecessária, poderá contratar com a Organização Social que julgar mais

preparada para satisfazer as necessidades a serem supridas.41

Os arts. 77 a 80 da mencionada Lei n.º 8.666 informam que o Contrato de

Gestão poderá ser rescindido por quatro diferentes formas: (i) por ato unilateral do

contratante (Poder Público), na hipótese de não cumprimento das metas previstas no

Contrato de Gestão, sendo tal descumprimento causado pela má administração da coisa

confiada à Organização Social, ou por dolo ou culpa dos seus administradores; (ii) por ato

unilateral da Organização Social contratada, quando houver atraso superior a noventa dias,

a partir da data fixada para o pagamento, dos repasses ou reembolsos devidos pela

Administração Pública, e também quando não houver liberação desta, dentro dos prazos

contratuais, de bens necessários à consecução das obras acordadas; (iii) quando houver

comprovado e relevante desequilíbrio econômico no contrato e; (iv) por acordo entre as

                                                          
39 Ibidem.
40 ALVES, Francisco de Assis. Fundações, organizações sociais, agências executivas. São Paulo. Editora

LTr, 2000, p. 202 a 215.
41 Idem.
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partes. O descumprimento do que foi disposto no Contrato de Gestão pode fazer com que o

Poder Executivo desqualifique, como Organização Social, as entidades infratoras.42

Nas Organizações Sociais, o Conselho de Administração é o órgão

superior, tendo a função de deliberação e normatização das suas decisões. A Lei n.º

9.637/1998 fixa, em seu art. 3.º, I, os critérios e os pressupostos de composição do

Conselho de Administração da Organização Social. De fato, embora possa ele ser

estruturado de acordo com as disposições do estatuto, este deverá observar as seguintes

regras quanto à sua composição: (i) 20% a 40% (vinte a quarenta por cento) de

representantes do Poder Público, na qualidade de membros natos; (ii) 20% a 30% (vinte a

trinta por cento) de representantes da sociedade civil, definidos pelo estatuto; (iii) até 10%

(dez por cento), nas associações civis, de membros eleitos dentre os membros ou

associados; (iv) 10% a 30% (dez a trinta por cento) dos membros eleitos pelos demais

integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida

idoneidade moral; (v) até 10% (dez por cento) dos membros indicados ou eleitos na forma

estabelecida pelo estatuto.43

O Estatuto também deverá prever que são atribuições privativas do

Conselho de Administração, dentre outras, a aprovação e encaminhamento ao órgão

supervisor da execução do contrato de gestão, dos relatórios gerenciais e de atividades da

“OS” (elaborados pela diretoria), bem como a fiscalização do cumprimento das diretrizes e

metas definidas, além da aprovação dos demonstrativos financeiros e contábeis e das

contas anuais da entidade, com auxílio de auditoria externa (art. 4.º, I a X da Lei n.º

9.637/1998).44

A Diretoria, por sua vez, desempenha primordialmente as funções

administrativas da Organização Social, devendo os diretores atuar sempre de acordo com

as orientações e as disposições do Conselho de Administração.45

                                                          
42 Ibidem.
43 ALVES, Francisco de Assis. Fundações, organizações sociais, agências executivas. São Paulo. Editora

LTr, 2000, p. 194 a 200.
44 Idem.
45 Ibidem.
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Considerando que as entidades privadas qualificadas como Organizações

Sociais estão sendo ilicitamente utilizadas com base em critérios pretensamente

inconstitucionais previstos na Lei n.º 9.637/1998 e abaixo relacionados, a referida Lei das

Organizações Sociais está sendo objeto de arguição de inconstitucionalidade pelas Ações

Declaratórias de Inconstitucionalidade (ADIn) n.ºs 1.923-6 e 1943-1, impetradas em 1999

pela Ordem dos Advogados do Brasil em razão de prever critérios vagos para aprovação da

entidade sujeita à qualificação de Organização Social, além de ser tal deliberação mera

decisão pessoal do Ministro.46

• critérios de fiscalização sob a responsabilidade da própria

autoridade que concedeu a qualificação de Organização Social;

• possibilidade de dispensade licitação;

• transferência, para a sociedade privada, de serviços públicos;

• transferência de bens públicos para a Organização Social.

4. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público.

Além do instituto da Organização Social, a Lei n.º 9.790/1999

estabeleceu outra qualificação, também atribuída pelo Poder Público às pessoas jurídicas

de direito privado sem fins lucrativos que compõem o Terceiro Setor (e que exercem

atividades de assistência social, cultura, educação, saúde, voluntariado, desenvolvimento

econômico e social da ética, da paz, da cidadania e dos direitos humanos, da democracia e

de outros valores fundamentais, além da defesa, preservação e conservação do meio

ambiente). Trata-se do instituto da OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse

Público.47 48

                                                          
46 PAES, José Eduardo Sabo. Fundações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos, administrativos,

contábeis e tributários. Brasília. Editora Brasília Jurídica, 2000, p. 72.
47 ALVES, Francisco de Assis. Fundações, organizações sociais, agências executivas. São Paulo. Editora

LTr, 2000, p. 274.
48 PAES, José Eduardo Sabo. Fundações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos, administrativos,

contábeis e tributários. Brasília. Editora Brasília Jurídica, 2000, p. 81.
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O título de OSCIP permite à entidade a união ao Poder Público Federal,

Estadual ou distrital, por termo de parceria (vínculo de cooperação entre as partes), com o

objetivo de realizar prestação de serviços e atividade de interesse social. Para receber o

título aventado, a entidade deve ser pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos,

com objetivos sociais, normas estatutárias, associações, sociedades civis sem fins

lucrativos e fundações. O classificação como OSCIP está limitada a algumas entidades,

não podendo recebe-la, em caso algum, cooperativas, sindicatos e partidos políticos,

sociedades comerciais, associações de classe ou de representação de categoria profissional,

instituições religiosas e entidades de benefício mútuo.49 50

O Termo de Parceria é definido pelo art. 9.º da Lei n.º 9.790/1999 como

sendo o instrumento que forma o vínculo de cooperação entre o Poder Público e as OSCIP.

Sua efetivação depende de consulta prévia aos Conselhos de Políticas Públicas das áreas de

atuação das OSCIP, nos respectivos níveis de governo.51

Para receber o título de OSCIP a entidade deve ser pessoa jurídica de

direito privado sem fins lucrativos e com um dos seguintes objetivos sociais (art. 3.º da Lei

n.º 9.790/1999): (i) a promoção da assistência social (família, infância, adolescência,

velhice etc.); (ii) a cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; (iii) a

promoção gratuita da educação; (iv) a promoção gratuita da saúde; (v) a promoção da

segurança alimentar e nutricional (ou seja, o provimento ou suplemento da alimentação de

pessoas carentes); (vi) a defesa, preservação e conservação do meio-ambiente e do

desenvolvimento sustentável; (vii) a promoção do voluntariado; (viii) a promoção do

desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; (ix) a experimentação, não

lucrativa, de novos modelos sócio-produtivos e de sistemas alternativos de produção,

comércio, emprego e crédito; (x) a promoção de direitos estabelecidos, construção de

novos direitos e assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar; (xi) a promoção da
                                                          
49 ALVES, Francisco de Assis. Fundações, organizações sociais, agências executivas. São Paulo. Editora

LTr, 2000, p. 277.
50 PAES, José Eduardo Sabo. Fundações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos, administrativos,

contábeis e tributários. Brasília. Editora Brasília Jurídica, 2000, p. 83.
51 ALVES, Francisco de Assis. Fundações, organizações sociais, agências executivas. São Paulo. Editora

LTr, 2000, p. 277.
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ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores

universais ou; (xii) a promoção de estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias

alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos

que digam respeito às atividades mencionadas nos itens anteriores.52 53

É exigido também, nos estatutos das OSCIP, a presença de cláusulas que

exijam a observância a alguns dos princípios de direito administrativo, que são os da

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade e da

eficiência. Caso a OSCIP obtiver recursos de grande valor, deverá se submeter à auditoria

independente, a ser realizada por pessoa física ou jurídica habilitada pelo Conselho

Regional de Contabilidade da sua respectiva área geográfica de atuação.54

A Lei n.º 9.790/1999 promoveu uma inovação no âmbito das entidades

sem fins lucrativos, ao instituir a possibilidade de remuneração dos dirigentes das OSCIP.

Tal remuneração se procede segundo o cargo ocupado pelo trabalhador, respeitados os

valores praticados pelo mercado na região correspondente à área de atuação da Entidade.

De todo modo, nesse ponto a Lei permitiu ação discricionária dos administradores, já que

os critérios referenciados são genérico, voláteis, permitindo larga interpretação.55

Cumpridos os requisitos exigidos por lei mencionados, as entidades

interessadas em se qualificar como OSCIP deverão encaminhar ao Ministério da Justiça,

requerimento devidamente instruído com estatuto registrado em cartório, ata de eleição da

atual diretoria, balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício, declaração

de isenção do imposto de renda e inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

(CNPJ).56 57

                                                          
52 PAES, José Eduardo Sabo. Fundações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos, administrativos,

contábeis e tributários. Brasília. Editora Brasília Jurídica, 2000, p. 84.
53 ALVES, Francisco de Assis. Fundações, organizações sociais, agências executivas. São Paulo. Editora

LTr, 2000, p. 278.
54 Idem, p. 277.
55 Ibidem, p. 276.
56 PAES, José Eduardo Sabo. Fundações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos, administrativos,

contábeis e tributários. Brasília. Editora Brasília Jurídica, 2000, p. 93.
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A perda da qualidade de OSCIP por uma instituição somente se processa

por meio de decisão em Processo Administrativo regularmente instaurado pelo Ministério

da Justiça, assegurados à entidade o contraditório e a ampla defesa (art. 7.º da Lei n.º

9.790/1999) e cabendo, ainda, o recurso ao Poder Judiciário contra tal decisão.58

5. Isenção e imunidade.

A Constituição Federal prevê que as entidades sem fins lucrativos são

imunes a impostos, desde que atendidos os requisitos prescritos em “lei”. Como regra

geral, a imunidade depende da edição de lei complementar e, portanto, a primeira norma a

ser observada para a garantia da imunidade constitucional é o art. 14 do Código Tributário

Nacional.59

Em síntese, as principais obrigações impostas pelo referido diploma são:

(i) não apresentar fins lucrativos; (ii) não distribuir qualquer parcela do seu patrimônio ou

de suas rendas; (iii) aplicar no país os seus recursos; e (iv) manter a escrituração de suas

receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

Note-se, por oportuno, que não bastasse a imunidade constitucional

(conforme o art. 150, § 4.º, da Constituição Federal, e art. 170 do Regulamento do Imposto

de Renda – RIR/99), as associações civis sem fins lucrativos, como regra geral, estão

isentas do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, nos termos do art. 15 da Lei n.º

9.532/1997.60

                                                                                                                                                                               
57 ALVES, Francisco de Assis. Fundações, organizações sociais, agências executivas. São Paulo. Editora

LTr, 2000, p. 278.
58 PAES, José Eduardo Sabo. Fundações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos, administrativos,

contábeis e tributários. Brasília. Editora Brasília Jurídica, 2000, p. 94.
59 “Artigo 146. Cabe à lei complementar: (...) II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar”
60 Artigo 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico e as

associações civis que prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição

do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos. § 1.º A isenção a que se refere este artigo aplica-

se, exclusivamente, em relação ao imposto de renda da pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro

líquido, observado o disposto no parágrafo subseqüente. § 2.º Não estão abrangidos pela isenção do imposto

de renda os rendimentos e ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda
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Tais regras, acima dispostas, constam ainda do art. 174 do RIR-99. A

partir de sua análise, é possível concluir que todos os requisitos legais referidos na Lei n.º

9.532/1997 para o gozo da imunidade de impostos também devem ser cumpridos pelas

associações sem fins lucrativos caso estas pretendam se enquadrar na ‘isenção’ do Imposto

de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) acima referida. Uma vez atendidos tais requisitos, a

associação será isenta do IRPJ e da CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido),

consoante previsão expressa do art. 15, § 1.º, da Lei n.º 9.532/1997.

A exemplo do que se verifica com relação aos impostos, a Constituição

Federal também prevê hipóteses de imunidade para as contribuições sociais, nos seguintes

termos: “Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma

direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições

sociais: (...) § 7.º São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades

beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei”.  Note-

se que, apesar do dispositivo constitucional transcrito mencionar “isenção”, trata-se de

imunidade, pois é regra jurídica com sede constitucional. A imunidade prescrita

constitucionalmente depende do atendimento às exigências estabelecidas em “lei”.

Novamente, a “lei” a que se refere a Magna Carta é o art. 14 do Código Tributário

Nacional, regulamentado pelo art. 55 da Lei n.º 8.212/1991, que determina as normas

específicas para o gozo da imunidade das contribuições sociais.

Não há dúvidas61, portanto, de que para que a associação seja isenta de

Cofins e recolha o PIS incidente sobre a folha de salários, deverá cumprir fielmente todas

                                                                                                                                                                               
variável. § 3.º Às instituições isentas aplicam-se às disposições do artigo 12, § 2.º , alíneas “a” a “e” e § 3.º e

dos arts. 13 e 14. § 4.º O disposto na alínea “g” do § 2.º do artigo 12 se aplica, também, às instituições a que

se refere este artigo
61 Ainda a respeito, é relevante a análise do artigo 47 da Instrução Normativa n.º 247, de 21 de novembro de

2.002, bem assim da Resposta a Questão n.º 425 publicada pela Secretaria da Receita Federal:

“Art. 47. As entidades relacionadas no art. 9.º  desta Instrução Normativa:

I – não contribuem para o PIS/Pasep incidente sobre o faturamento; e

II – são isentas da Cofins em relação às receitas derivadas de suas atividades próprias.
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as disposições do art. 55 da Lei n.º 8.212/1991, dentre as quais a obtenção de Certificado

de Utilidade Pública Federal e do CEAS.

Como regra geral, as exigências prescritas no art. 55 da Lei n.º

8.212/1991 para a isenção da Cofins e tributação do PIS, com base na folha de salários da

associação, também são exigidas para o reconhecimento da isenção de todas as outras

contribuições sociais, podendo ser destacadas a CPMF, a contribuição patronal de 20%

(vinte por cento) sobre a folha de salários, a contribuição para o Seguro de Acidentes do

Trabalho (“SAT”) e o salário-educação.

Portanto, devem ser adotadas as regras acima  mencionadas, destacando-

se mais uma vez a necessidade de: (i) reconhecimento da utilidade pública federal e

municipal (ou estadual); (ii) Certificado e Registro de Entidade Beneficente de Assistência

Social, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social; (iii) promoção de serviços

educacionais beneficentes; (iv) aplicação de todos os superávites na própria atividade e

impossibilidade de remuneração de dirigentes, sócios, etc.

Por fim, veja-se a seguinte tabela, que resume as possibilidades de

obtenção de benefícios fiscais pelas Organizações de finalidade social:62

                                                                                                                                                                               
§ 1.º  Para efeito de fruição dos benefícios fiscais previstos neste artigo, as entidades de educação, assistência

social e de caráter filantrópico devem possuir o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social

expedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos, de acordo com o disposto

no art* 55 da Lei n.º 8.212, de 1991”

“425. Quais as entidades relacionadas no artigo 13 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, que em

decorrência do disposto no artigo 17, deste mesmo diploma, devem atender aos requisitos estabelecidos no

artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, para efeito da isenção da Cofins e pagamento das contribuições para o

PIS/Pasep sobre a folha de salários?

Entre os vários incisos do artigo 13 da Medida Provisória n.º 2.158-35, de 2001, as instituições de educação,

de assistência social e de caráter filantrópico encontram-se elencadas nos incisos III e IV. Assim sendo,

somente estas entidades, além de atenderem às definições dos arts. 12 e 15 da Lei no 9.532, de 1997,

respectivamente, devem também atender aos requisitos do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, inclusive o de

ter reconhecida sua isenção, renovada a cada três anos, pelo Conselho Nacional de Assistência Social,

vinculado ao Ministério da Previdência e Assistência Social”.
62 BARBOSA, Maria Nazaré e OLIVEIRA, Carolina Felippe. Manual de ONGs. São Paulo. FGV, 2002, pp.

69 a 89.
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 Tributos Benefício fiscal Início do
benefício

IRPJ sobre atividades relacionadas aos
objetivos sociais

Sim Imediato

CSLL Sim Imediato
PIS Sim (passa a incidir sobre a

folha de salários)
Após CEAS

Cofins Sim Após CEAS
Contribuições previdenciárias (patronal,

SAT, salário-educação etc.)
Sim Após CEAS

CPMF Sim Após CEAS

6. Título de Utilidade Pública e Certificado de Entidade Beneficente de Assistência

Social.

A Carta Magna de 1934 apresentou a primeira manifestação do governo

de tornar viáveis as entidades sociais, ao conceder imunidade tributária para instituições

que oferecessem ensino gratuito. No ano seguinte, foi inserido no Ordenamento jurídico

brasileiro o Título de Utilidade Pública para as sociedades civis. O título possibilitou a

identificação de entidades que aplicavam recursos para o bem da sociedade.63

Para que uma entidade receba, nos dias de hoje, a qualificação de

Utilidade Pública Federal, ela deve preencher alguns requisitos, quais sejam: ter

personalidade jurídica; ser constituída no país; estar em efetivo e contínuo funcionamento

nos últimos três anos; não remunerar diretoria; não distribuir lucro; promover educação ou

atividade de pesquisa científica, de cultura artística ou filantrópica comprovada e

demonstrar inequivocamente a idoneidade de seus diretores.64

Com a declaração da entidade como prestadora de serviços de Utilidade

Pública, a mesma passa a ter direito a isenções fiscais e a receber subvenções, auxílios e
                                                          
63 CAMARGO, Mariângela; SUZUKI, Fabiana; UEDA, Mery, SAKUNO, Ricardo; GHOBRIL, Alexandre.

Gestão do Terceiro Setor no Brasil. São Paulo. Editora Futura, 2002, p. 83.
64 Idem.
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doações. As quantias doadas a essas organizações se tornam dedutíveis do Imposto de

Renda, e elas estão autorizadas a promover festas, rifas beneficentes, jogos e outras

modalidades semelhantes. Inclusive, para receber o Certificado de Entidade Beneficente de

Assistência Social (CEAS), a instituição necessita, antes, possuir o título de Utilidade

Pública Federal.65

O título de entidade filantrópica foi criado em 1959, com o fulcro de

isentar entidades beneméritas e assistenciais em geral do recolhimento da contribuição

patronal para a Previdência Social. A princípio, o benefício estendia-se a todas as entidades

filantrópicas. A partir de 1988, Constituição Federal restringiu o benefício às entidades

beneficentes de assistência social, como disposto no § 7.º do art. 195: “São isentas da

contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que

atendam às exigências estabelecidas em lei”.

Dada a impropriedade do termo “isentas”, a jurisprudência do Supremo

Tribunal Federal identifica no parágrafo citado a existência da garantia de imunidade. Isso

porque os serviços prestados pelas entidades beneficentes de assistência social têm

interesse público. Vale lembrar que a isenção, de caráter infraconstitucional, se difere da

imunidade tributária, esta, de caráter constitucional e irrevogável, sendo mais sólida e

permanente.

A Lei n.º 8.742/1993, em seu art. 17, instituiu o CNAS – Conselho

Nacional de Assistência Social, órgão com autoridade para coordenar ações e políticas no

setor e para conceber atestados de registro e certificados de entidades de fins filantrópicos

às entidades prestadoras de serviço de assistência social. O art. 3.º da referida Lei define

organizações de assistência social como sendo “aquelas que prestam, sem fins lucrativos,

atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta lei, bem como as que

atuam na defesa de seus direitos”.

A Lei n.º 8.212/1990, que discorre sobre o custeio da Seguridade Social,

prevê, em seu art. 55, os pressupostos exigidos para que a pessoa jurídica goze de

imunidade em relação às contribuições sociais arroladas na própria Lei. Tais pressupostos
                                                          
65 SZARZI, Eduardo. Terceiro Setor: regulação no Brasil – 2.ª edição. Uberaba, Editora Fundação

Peirópolis, pp. 87 a 96.
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se identificam com aqueles contidos no inciso IV do art. 18 da Lei n.º 8.742/1993 e no

Decreto n.º 2.536/1998, senão vejamos: (i) a entidade beneficente de assistência social

deve ser pessoa jurídica de direito privado instituída para protejer a família, a maternidade,

a infância, a adolescência e a velhice; (ii) alternativamente, a entidade deve ter por objetivo

amparar crianças e adolescentes carentes; (iii) a entidade, pode, ainda, promover ações de

prevenção, habilitação de pessoas portadores de necessidades especiais; (iv) outro fim que

autoriza a concessão da imunidade é a promoção gratuita de assistência educacional ou de

saúde e; (v) para encerrar, pode a instituição optar pela atuação em prol da integração do

menos favorecido ao mercado de trabalho.

Além disso a entidade que pretende gozar do benefício imunitário deverá

demonstrar, nos três anos anteriores ao requerimento, (i) que está legalmente constituída no

país e em funcionamento efetivo; (ii) que está inscrita no Conselho Municipal de

Assistência Social do município onde se situa, ou no Conselho Estadual de Assistência

Social, ou ainda no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal; (iii) que está

registrada no CNAS; (iv) que destina todos os seus recursos ao desenvolvimento de suas

finalidades institucionais, no território nacional; (iv) que aplica subvenções e doações nos

objetivos a que estejam ligadas; que aplica, anualmente, pelo menos 20% (vinte por cento)

da receita bruta auferida com a venda de serviços, o mesmo válido para a renda

proveniente de aplicações financeiras, de venda de bens que não integram o ativo, de

locação de bens e de doações, cujo total não ultrapasse a isenção de contribuições sociais

usufruída (entidades da área de saúde deverão comprovar, uma vez por ano, percentual de

atendimentos decorrentes de convênio com o SUS, igual ou superior a 60% de sua

capacidade); (v) que não distribui nenhum tipo de bonificação; (vi) que não remunera,

direta ou indiretamente, seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores e benfeitores por

suas funções; (vii) que, em caso de dissolução, destinará o patrimônio remanescente a

entidades congêneres  registradas no CNAS ou a entidade pública e; (viii) que não constitui

patrimônio de indivíduo ou de sociedade sem caráter beneficente de assistência social.

É necessário, ainda, que a entidade apresente os demonstrativos contábeis

que constam da Lei n.º 6.404/1976, quais sejam, balanço patrimknial, demonstração do

resultado do exercício, demonstração de mutações do patrimônio líquido, demonstração de

origem e aplicação dos recursos e notas explicativas. Essas demonstrações serão
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submetidas à auditoria de acordo com o faturamento bruto anual. O descumprimento das

condições e requisitos previstos nos arts. 2.º e 3.º do Decreto, deverão ser levados ao

CNAS pelo Ministério Público e pelos órgãos específicos do Ministério de Justiça, da

Previdência Social e da Fazenda.

O Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos mudou sua designação,

em  24 de agosto de 2001, para Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social

– CEAS, por força da Medida Provisória n.º 2187-13. A alteração na nomenclatura foi

motivada pela necessidade de identificar as entidades beneficiadas com o disposto no art.

195, § 7.º, da Constituição Federal. Com a não conversão em lei da referida Medida

Provisória, a alteração definitiva do nome do certificado veio através do Decreto n.º 4.449,

de 4 de dezembro de 2002.

O Plenário do Conselho Nacional de Assistência Social editou,

posteriormente ao Decreto n.º 4.449/2002, a Resolução n.º 32/1999, cujo escopo foi

sistematizar melhor a concessão do título além de regular e acompanhar a concessão do

registro do CEAS. Tal resolução considera entidade beneficente de assistência social

aquela que promover o atendimento e o assessoramento dos beneficiários da Lei Orgânica

de Assistência Social, bem assim a defesa e garantia de seus direitos. O Certificado de

Entidade Beneficente de Assistência Social vale por três anos, podendo ser renovado por

igual período, se não houver desobediência às disposições legais.66

                                                          
66 Sobre o tema das imunidades tributárias a entidades de utilidade pública e de assistência social, podem ser

consultadas as seguintes obras: BARRETO, Aires F. e BARRETO, Paulo Ayres. Imunidades tributárias:

limitações constitucionais ao poder de tributar – 2.ª edição. São Paulo. Dialética, 2001, pp. 63 a 84;

CARRAZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário – 18.ª edição. São Paulo. Malheiros

Editores, 2002, pp. 672 a 677, e; MELLO, José Eduardo Soares de. Curso de direito tributário – 2.ª edição.

São Paulo. Dialética, 2001, p. 108 a 113.
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Capítulo 2

SURGIMENTO DO TERCEIRO SETOR E SUA IMPORTÂNCIA SOCIAL

Identificado e delimitado o Terceiro Setor como gênero do qual são

espécies as diversas instituições que, de forma complementar, suplementar ou substitutiva

ao Estado, prestam auxílio àqueles que necessitam, cumpre entender, dentro da linha

histórica, os motivos sociológicos e econômicos que deram causa ao surgimento dessa

nova esfera social.

A Teoria Geral do Estado, tal qual elaborada no começo do século XIX,

alicerçava-se no conceito de soberania como expressão do poder político incontestável.

Ensina o Professor José Eduardo Faria que tal poder político absoluto se encerrava em

“três objetivos básicos: transformação da força bruta em domínio; a conversão do poder

de fato em poder de direito e; a outorga ao processo político de uma estrutura  normativa

capaz de propiciar a conjugação de estabilidade com mudança e de legalidade com

legitimidade”67. Em outras palavras, para os primeiros teóricos estadistas, a vontade do

soberano seria, na constância do absolutismo, a única fonte do direito.68 69

Com o passar dos anos, a aceitação pelos Estados das idéias de

Montesquieu acerca da divisão de poderes ocasionou notória limitação às arbitrariedades

no exercício do poder soberano, dando origem a garantias relacionadas ao reconhecimento

da liberdade e dos direitos fundamentais dos indivíduos. O processo em questão seguiu

                                                          
67 O Direito na Economia Globalizada. São Paulo. Malheiros Editores, 1999. p. 20.
68 Nesse mesmo sentido podemos encontrar argumentações no livro coordenado por Luiz Carlos Bresser

Pereira e Norma Cunill Grau: O Público Não Estatal na Reforma do Estado. São Paulo. FGV, 1999.
69 Neste mesmo sentido, argumenta Arion Sayão Romita in: Globalização da Economia e Direito do

Trabalho. São Paulo. LT´r, 1997. pp. 16 e 17.
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com a conquista do exercício da democracia representativa e a elaboração de um aparelho

judicial baseado em princípios técnicos que atingiu seu ápice no instante em que

importantes garantias individuais se viram asseguradas em Constituições escritas.70

A progressiva restrição das atribuições dos exercentes do governo

implicou numa mudança de paradigma. As doutrinas estatais do século XX deixaram de

gravitar em torno do conceito de soberania e passaram a enfatizar a organização jurídica do

Estado como um ente que possui uma finalidade própria e específica. Com isso, o objetivo

do poder soberano passaria a ser, resumidamente, o de garantir a independência e, mais

tarde, implementar políticas públicas que visem o “bem-comum”.

Continua o autor, em palestra proferida em novembro de 2003 no

Congresso da Associação dos Advogados Trabalhistas, a afirmar que o sistema jurídico

moderno, centro novo das discussões no âmbito da Teoria Geral do Estado, é composto por

normas abstratas gerais, impessoais e hierarquicamente estruturadas, enfatizando a noção

de territorialidade – limitação geográfica de sua eficácia. Diante dessa visão

“individualista” do Direito Estatal, consolidou-se o Direito Internacional sobre o princípio

da autodeterminação dos povos, cujo traço mais acentuado é justamente a independência

política das Nações.71

Esta visão “egocêntrica” promovida pela doutrina Estadista do início do

século passado trouxe efeitos significativos. No campo da economia, por exemplo, este é

um período em que as Nações sobrevivem mantendo um mercado local reservado e

protegido por obstáculos jurídicos e administrativos que impedem a concorrência de outras

Nações. É de se observar que, se o direito ainda não é um efetivo instrumento de

intervenção e planejamento, certamente já deixou o estágio de simples expressão da

vontade do governante.72

                                                          
70 FARIA, José Eduardo. O Direito na Economia Globalizada. São Paulo. Malheiros Editores, 1999. p. 22.
71 FARIA, José Eduardo, in: palestra proferida no 22.º Congresso da Associação dos Advogados Trabalhistas

de São Paulo. Novembro de 2003.
72 FARIA, José Eduardo. O Direito na Economia Globalizada. São Paulo. Malheiros Editores, 1999. pp. 76 e

77.
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 Após a Segunda Guerra Mundial, nota-se uma sensível evolução no

papel das estruturas jurídicas nacionais. Amparados na necessidade de reconstruir o que foi

duramente afetado pelo conflito global – e inclua-se aqui não só a reconstrução física de

cidades e prédios, mas a reconstrução econômica e política dos Estados –, os governantes

utilizam do Direito para promover a regulação dos mercados e fomentar o

desenvolvimento de políticas sociais. O resultado foi um intenso processo de

industrialização, apoiado na oferta abundante e barata do petróleo e na evolução

tecnológica do setor automotriz.73

O setor automotriz, aliás, além de alavancar o progresso da tecnologia,

apresenta contribuição decisiva para a solidificação desta nova fase econômica, com seu

pioneirismo na produção fabril de produtos duráveis  em grande escala e a criação da

figura do chamado “emprego fabril” – tarefas especializadas e remuneração por hora de

trabalho. Os estabelecimentos do setor automotriz do pós-guerra se tornam grandes

unidades de produção, com imensos contigentes de trabalhadores, produzindo bens de

consumo duráveis e homogêneos com o uso de maquinário rígido e específico para cada

fase de confecção do produto. Além disso, apesar da pequena variedade de produtos

oferecidos ao mercado, a lucratividade era assegurada pela produção em alta escala, que

gerava a correspondente redução de custos.74

Nesse período, com base no petróleo que era uma energia barata e

abundante, e com a gerência do Estado do Bem-Estar social, foi possível a expansão da

produção em massa o que elevou o padrão de vida dos trabalhadores.75

O novo método de trabalho introduzido por Henry Ford (Regime

Fordista) suplantou a produção artesanal pela produção em massa. Essas inovações na

forma de produção tinham como objetivo a eliminação dos tempos mortos no processo de

trabalho a fim de conseguir um grande volume de produção a custo baixo.76 77

                                                          
73 Idem.
74 GORENDER, Jacob. Globalização, Tecnologia e Relações de Trabalho “in” revista Estudos Avançados,

1997, p. 313.
75 Idem.
76 Ibidem.
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Com peças e componentes padronizados e um grande número de

trabalhadores, os produtos duráveis, como os automóveis, deixaram de ser artigo de luxo e

tornaram-se acessível a grande números de consumidor.78

Superando a produção artesanal, o regime fordista adotou o princípio da

separação entre o trabalho intelectual e o trabalho manual, reservando o primeiro

exclusivamente aos diretores e gerentes, enquanto o segundo  caberia aos trabalhadores no

chão da fábrica. Concentrando-se nas tarefas manuais, o trabalho deveria seguir uma rígida

norma de movimentos, visando à máxima economia de tempo.79

Assim, à evidência do ponto de vista sociológico, o período se caracteriza

pela clara divisão entre a elite intelectualizada, que planeja as formas de trabalho, e a base

operária, que executa o trabalho. A comunicação entre essas duas categorias é

intermediada por organismos de supervisão e controle do trabalho, que conferem ao

relacionamento entre “classes laborais” uma inequívoca dimensão hierárquica.

O apogeu da sociedade industrial, compreendido entre os anos de 1940 a

1970, trouxe consigo resultados consideráveis no campo do Direito dos Contratos, do

Direito do Consumidor e do Trabalho. Especificamente em relação ao Brasil, onde o

governo concentrou-se em atrair investimento estrangeiro ao setor automotriz, visando,

contudo, ver materializado o desenvolvimento obtido na produção de bens duráveis.

Durante décadas, elevou-se progressivamente os níveis de investimento em infraestrutura,

no intuito de oferecer as mais favoráveis condições de produção de novas industrias.80

Outro reflexo da industrialização no Brasil foi o forte movimento

migratório direcionado às regiões de maior concentração industrial. Em 1940, 68% da

população brasileira vivia no campo, enquanto apenas os 32% restantes se encontravam

                                                                                                                                                                               
77 Neste mesmo sentido: ROMITA, Arion Sayão. Globalização da Economia e Direito do Trabalho. São

Paulo. LT´r, 1997. pp. 18 e 19.
78 GORENDER, Jacob. Globalização, Tecnologia e Relações de Trabalho “in” revista Estudos Avançados,

1997, pp. 311 e 312.
79 Idem. p. 312.
80 FARIA, José Eduardo, in: palestra proferida no 22.º Congresso da Associação dos Advogados Trabalhistas

de São Paulo. Novembro de 2003.
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nas cidades. Até 1980, a situação se inverteria radicalmente, e, essa urbanização

desenfreada ocasionou alteração proeminente nos padrões éticos e morais, bem como nas

estruturas geo-ocupacionais da sociedade brasileira. Com tudo isso, o país, num lapso de

apenas quarenta anos, passa da mero exportador de produtos primários a produtor

industrial.81

No entanto, a industrialização brasileira como toda a produção mundial

fundada na premissa de “energia barata e abundante”, sofreria um abalo considerável por

conta de mudanças das relações econômicas internacionais. É o chamado “choque do

petróleo” de 1983, que ocorreu quando os países emergentes exportadores do petróleo –

México, Venezuela, Equador, Iraque, Arábia Saudita e Irã –  perceberam que, apesar de

serem os garantidores do suprimento mundial do energia, não vinham obtendo o mesmo

desenvolvimento econômico dos países a quem esta era oferecida.82

Assim, no intuito de elevar o preço do petróleo, tais Nações reduziram

drasticamente a oferta, de modo que o produto teve seu preço notadamente elevado. A

conseqüência desse movimento foi a desestabilização da economia internacional, com a

alteração geral dos fluxos financeiros. Despiciendo dizer que o acontecimento refletiu

diretamente no padrão de desenvolvimento industrial capitalista, com quedas de

lucratividade e o início de uma crise estrutural, a qual exigiu a busca de fontes de energias

alternativas para diminuir a dependência do petróleo.83

No período compreendido entre o fim dos anos 1970 e início dos anos

1980, observamos um capitalismo em fase de transição, na constante procura de nova

premissa que substitua a “energia barata”. O período é marcado pelas alianças e parcerias

entre estruturas capitalistas e universidades, que passam a desenvolver novas técnicas de

produção que permitem uma redução do consumo de energia. As dificuldades técnicas e os

custos das pesquisas fazem com que o setor de serviços ganhe maior relevância, e

ultrapasse o próprio setor fabril em termos de força de mercado.84

                                                          
81 Idem.
82 Ibidem.
83 FARIA, José Eduardo. O Direito na Economia Globalizada. São Paulo. Malheiros Editores, 1999. p. 75.
84 Idem.
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Com o tempo, porém, os trabalhos científicos e tecnológicos das

Universidades acabaram gerando importantes resultados. A produção automotriz, cuja

dependência em relação ao petróleo implicou efeitos negativos de alta monta, perdeu

espaço para o setor eletro-eletrônico e da informática, calcado na inovação tecnológica e na

circulação mais eficiente de informações. A veloz flexibilização dos meios produtivos, que

perdem o caráter rígido e metódico atinente ao processo fabril, altera todo o cenário

econômico, motivando uma série de tensões inerentes à nova era do capitalismo.

Está-se, pois, diante de uma nova ordem sócio-econômica, baseada na

falta de regulação dos mercados, na forte influência dos mercados financeiros interligados

e na diminuição das políticas sociais de responsabilidade do Estado. Este fenômeno

econômico complexo e avassalador, com grandes reflexos nos vários setores da sociedade,

é reflexo do aumento de circulação de bens, serviços, tecnologia, capitais e informações

culturais, e causa a desconcentração e a fragmentação do poder.

Em tal período a economia mundial passou por mudanças profundas. As

inovações científicas e tecnológicas desencadeadas, sobretudo, no campo da

microeletrônica implicaram na transformação por demais significativas no comércio, nas

finanças e na forma de produzir. Inicia-se, com isso, uma nova fase do processo de

internacionalização do capital, à qual se denominou “globalização econômica”.85

Da progressiva derrubada das barreiras jurídicas, comerciais e

burocráticas entre os países, deriva a esperada intensificação da transnacionalização dos

mercados, dos sistemas de produção, do tempo de fluxo das idéias e também dos

problemas sociais. Para não perecer, o pensamento jurídico do direito positivo precisa

encontrar novos instrumentos que o permitam acompanhar as novas estruturas de

dominação política.

Prejudicadas pelas dificuldades havidas nos processos de edição de

normas vinculantes que possam garantir a operacionalidade e funcionalidade do sistema

jurídico, as normas do direito vigente sofrem intensas modificações. O Estado-nação não

mais dispõe de condições para implementar a sua política monetária, fiscal, cambial e
                                                          
85 FEDRIGO, Laerte. A Inserção do Brasil na Globalização e os Rumos do Crescimento e do

Desenvolvimento.  Tese de Doutorado – PUC/SP, 2000. p. 15.
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previdenciária de modo independente e dentro de sua jurisdição territorial, pois a facilidade

na troca de informações, na transferência de bens e recursos além da dinâmica produtiva

limitam o alcance de sua soberania. A globalização acarreta fragilização da autoridade

territorial, desequilíbrio dos poderes e a ruptura entre a soberania formal do Estado e a sua

autonomia decisória – afinal, as decisões e opções econômicas são agora tomadas pelos

agentes internacionais em escala global, sem qualquer ingerência das políticas dos

governos locais.86 87

A complexibilidade do processo de transnacionalização dos  mercados de

produção, insumo, capitais, funções e consumo coloca em xeque toda a engrenagem

institucional do Estado-Nação e o pensamento jurídico baseado nos princípios da

soberania, autonomia política, separação dos poderes, direitos e garantias individuais. Toda

a produção legislativa, jurídica e administrativa interna se mostra incapaz de solucionar os

constantes fatos inéditos.88 89

Ao envolver toda a estrutura de organizações, a industria e sua produção,

assim como as aplicações financeiras e o comércio foram deixando de ser fenômenos

nacionais para serem integradas e coordenadas mundialmente. Com esse suporte técnico-

financeiro as coorporações passaram a ocupar-se, em tempo comum, tanto das operações

produtivas quanto das funções comerciais e financeiras, passando a operar sobre fronteiras

nacionais, concebendo o mercado não mais como algo local, mas como algo uno e

global.90

                                                          
86 FARIA, José Eduardo. O Direito na Economia Globalizada. São Paulo. Malheiros Editores, 1999. pp. 113

e 114.
87 Neste mesmo sentido: ROMITA, Arion Sayão. Globalização da Economia e Direito do Trabalho. São

Paulo. LT´r, 1997. pp. 20 e 21.
88 FARIA, José Eduardo. O Direito na Economia Globalizada. São Paulo. Malheiros Editores, 1999. pp.

116/117.
89 Neste mesmo sentido: ROMITA, Arion Sayão. Globalização da Economia e Direito do Trabalho. São

Paulo. LT´r, 1997. pp. 23 e 31.
90 FEDRIGO, Laerte. A Inserção do Brasil na Globalização e os Rumos do Crescimento e do

Desenvolvimento. p. 19.
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Considerando que os preços dos bens e serviços transnacionais são

elaborados fora da competência regulativa dos Estados, distanciando a relação entre a

produção e a circulação da riqueza de um lado, e o território de outro, a economia passa a

submeter o Estado, que não mais consegue determinar seus objetivos segundo o novo

esquema, embora exerçam formalmente a sua autoridade soberana no seu território.

Enfim, a unidade pública e o sistema político do Estado deixam de

produzir uma ordem soberana e se submetem às decisões dos agentes econômicos advindos

das estruturas empresariais e dos grandes blocos comerciais internacionais, a ponto de os

interesses nacionais ficarem sujeitos aos interesses internacionais. Internamente, os

grandes segmentos capitalistas pressionam pela formulação e execução de políticas

públicas que lhes possibilitem melhor condição de competitividade, o que fazem

reivindicando a eliminação de entraves jurídicos e administrativos bloqueadores da

abertura comercial.91

Todas essas transformações sócio-econômicas deflagram múltiplas

mudanças, especialmente de caráter institucional, posto que as estruturas outrora dotadas

de poder de realização nesse âmbito finalmente entram em descompasso com as reais

necessidades sociais e políticas.

Neste ponto, a lição de José Eduardo Faria também é esclarecedora:

“Tornando-se vulneráveis a disciplina estabelecida por opções e decisões econômicas

feitas em outros lugares por pessoas, grupos empresarios e instituições sobre as quais tem

escasso poder de controle as estruturas administrativas políticas e jurídicas do Estado-

nação são reformadas e redimensionadas por processos de deslegalização e privatizações

formuladas e justificados em nome da governabilidade da resolução da crise fiscal da

adequação do mecanismo de recursos externos para investimentos produtivos do acesso a

tecnologia de ponta e a novos produtos e processos do aumento da produtividade

industrial e da competitividade comercial e inversão da economia transnacionalizada”92.

Tem-se-aí, portanto, uma grande elevação no chamado “grau de

abertura” para o conjunto das principais economias do planeta, processo decorrente de um
                                                          
91 FARIA, José Eduardo. O Direito na Economia Globalizada. São Paulo. Malheiros Editores, 1999. p. 119.
92 Idem. p. 37.
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avanço da internacionalização da produção industrial que não encontra precedente. O

fenômeno de origens diversas inclui a revolução tecnológica nas telecomunicações, a

proliferação de acordos de livre comércio e a abertura do mundo socialista. A revolução

tecnológica reduz as distâncias e o tamanho do planeta, com um grande crescimento do

comércio e do investimento internacional a taxas superiores a da produção.93   

A globalização econômica, fundada na especialização, na

mercantilização do conhecimento, na eficiência, na tecnologia, na competitividade, na

produtividade e no dinheiro internacional, entra em perverso conflito com o desejo de

integração social. O resultado é a condição imposta ao Estado–nação de redimensionar os

seus instrumentos jurídicos e políticos, além de reformular sua própria estrutura de

atuação, diminuindo as restrições governamentais sobre a atividade econômica e mantendo

o nível concorrencial que atrai investimentos externos.

A economia globalizada impede, a longo prazo, o aceno de todos ao

mesmo tempo. Sua lógica inexorável é a da desigualdade como reflexo da acirrada

competitividade, que parece não poderá ser submetida a um controle eficiente sem que se

percam as conquistas positivas que vieram com ela.94

Evidentemente, os meios de intervenção dos Estados nacionais na

atividade econômica não podem ser os mesmo de períodos anteriores diante da revolução

tecnológica sobretudo na informática, nas telecomunicações e na forma de produção que

ganha a atuação dos micros computadores.95

Como consequencia dessa chamada revolução tecnológica são

observadas grandes transformações na organização das empresas, na política financeira dos

governos, nas relações de trabalho e nos métodos de produção.96

                                                          
93 FRANCO, Gustavo H. B. O Desafio Brasileiro, Ensaio sobre Desenvolvimento, Globalização e Moeda.

São Paulo. Editora 34, 2000. p. 294.
94 GORENDER, Jacob. Globalização, Tecnologia e Relações de Trabalho “in” revista Estudos Avançados,

1997, pp. 327 a 329.
95 Idem. pp. 311 a 315.
96 Ibidem. p. 315.
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A economia de escala é substituída pela economia flexível, de pequenas

quantidades a custo baixo e acessível ao consumidor.97

A nova forma de produção é confiada a equipes de trabalho formadas por

operários polivalentes, com domínio de vários ofícios, permitindo que cada um opere

várias máquinas ao mesmo tempo. Esse método de trabalho exige do trabalhador um grau

de instrução elevado com os conhecimentos necessários para operar as máquinas

computadorizadas.98

A necessidade de resposta rápida às exigências do mercado obriga as

empresas a programarem a possibilidade de pronta mudança no sistema de produção, que

agora é efetivamente mais complexo. A conseqüência imediata é a alteração do critério de

empregabilidade, exigindo-se, com isso, um nível de aperfeiçoamento maior por parte do

trabalhador.

A exigência de aperfeiçoamento produz uma forma de exclusão social.

De fato, somente os trabalhadores de alto nível de escolaridade e com capacidade de

planejamento e conhecimento tecnológico serão incluídos na economia formal, percebendo

altas remunerações. O trabalhador sem qualificação profissional, ou ainda o

“monoqualificado” ficam à margem do mercado, porquanto as tarefas simples para as

quais está habilitado já não fazem parte do sistema produtivo.

Outra exigência observada é a crescente informatização dos postos

convencionais de trabalho, bem como o consumo impetuoso de informação e

conhecimento.  O trabalho braçal, substituído pelo trabalho automatizado ou robotizado,

acarreta a redução de emprego nas indústrias e o aumento dos produtos fabricados por

máquinas versáteis.99

A introdução de robôs, máquinas computadorizadas e outros dispositivos

direcionado à elevação da qualidade produtiva aumenta a demanda por operários mais

                                                          
97 Ibidem. p. 316.
98 Ibidem. p. 317.
99 FARIA, José Eduardo. O Direito na Economia Globalizada. São Paulo. Malheiros Editores, 1999. p. 119.
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instruídos.100 Consequentemente, o incremento da automação e da reestruturação

organizacional para alcançar uma produção mais enxuta, acaba gerando uma queda

drástica do emprego.101

Nesse sentido  o professor Jacob Gorender nos esclarece:

“Não há razão para duvidar que a tecnologia informacional e a

organização do trabalho conforme a produção enxuta são causas do desemprego

estrutural. Difícil é estabelecer o quanto cabe a cada qual desses fatores. A introdução de

dispositivos informatizados (robôs, microprocessadores, etc.) elimina postos de trabalho,

porém é duvidoso que o faça em maior proporção do que a reengenharia, o enxugamento,

a reestruturação organizacional.  O fato é que seja por via da automação eletrônica, seja

por via da remodelação do layout organizativo da empresa, os empregos somem aos

milhares e aos milhões.”102

Mas não é tudo. As facilidades de produção promovidas pelo

desenvolvimento tecnológico (mecanização e dinamização do processo industrial) rompem

a correlação entre crescimento econômico e aumento do mercado de trabalho. O

capitalismo consegue se recuperar sem permitir a incorporação de novos trabalhadores, o

que também contribui para o aumento da escassez do trabalho a partir do final do século

XX. Em suma, a revolução tecnológica possibilitou uma extraordinário aumento de

produção, mas determina, inversamente, o alastramento do desemprego estrutural.103 104

O desemprego traz como conseqüência a desvalorização da mão-de-obra,

que é mais acentuada em certas regiões. Observa-se, com isso, o deslocamento das

indústrias para essas áreas, onde a necessidade dos trabalhadores de obter ocupação formal

                                                          
100 GORENDER, Jacob. Globalização, Tecnologia e Relações de Trabalho “in” revista Estudos Avançados,

1997, pp. 323.
101 Idem. p. 335.
102 Idem. p. 329.
103 FARIA, José Eduardo, in: palestra proferida no 22.º Congresso da Associação dos Advogados

Trabalhistas de São Paulo. Novembro de 2003.
104 Neste mesmo sentido: ROMITA, Arion Sayão. Globalização da Economia e Direito do Trabalho. São

Paulo. LT´r, 1997. pp. 32 e 36.
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que lhes garanta o sustento importa em salários reduzidos e, com isso, em diminuição de

custos para a empresa. A existência de Entidades Sindicais fragilizadas e pouco

combativas, aliada à menor atuação da Justiça do Trabalho criam o cenário ideal para a

formação de complexos industriais.

Por outro lado, as novas tecnologias de computação e de

telecomunicação permitem que os produtos sejam resultados de operações efetivadas em

diferentes países e mesmo continentes, vinculados em tempo real.  Tal possibilidade

incrementou a capacidade de expansão das empresas multinacionais dando-lhes agilidade

para localizar suas operações nos países mais vantajosos, sob o aspecto de custo e de

mercado.105

O baixo custo com os transportes a rapidez nas informações e a ausência

de barreiras comerciais permitiram uma grande interdependência entre as nações, tendo

como conseqüência o caráter global das empresas transacionais.

O investimento dessas empresas transacionais é aceito como um processo

no qual são combinados diversos ingredientes: tecnologia de produção e gestão

acompanhadas por seus operadores, fornecedores, pesquisa e desenvolvimento de produtos

e processos, equipamentos e equações societárias e financeiras apoiando cada

investimento. Entretanto todo esse processo, e seu caráter global, determinam a essas

empresas esforços contínuos de racionalização de atividade em escala global com reflexos

nas estratégias de ajustamento e racionalização no processo produtivo, cujo traço

característico é a decomposição do processo de investimento direto de partes de seus

componentes entre diferentes países.106

Observa-se, com isso, que um mesmo bem pode ser elaborado com a

colaboração de unidades industriais localizadas em vários países.107

                                                          
105 FRANCO, Gustavo H. B. O Desafio Brasileiro, Ensaio sobre Desenvolvimento, Globalização e Moeda.

São Paulo. Editora 34, 2000. p. 160 a 162.
106 Idem. p. 164.
107 GORENDER, Jacob. Globalização, Tecnologia e Relações de Trabalho “in” revista Estudos Avançados,

1997, pp. 330.
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A busca de vantagens competitivas é aguçada pela forte concorrência no

cenário mundial o que leva as empresas a perseguirem o barateamento da força de

trabalho. Assim, assistimos a um avanço inusitado da integração vertical internacional da

produção manufatureira global, ou seja, a fragmentação na cadeia de geração de valor

adicionado por entre diversas localizações.108

Esse comércio globalizado homogeniza os preços das mercadorias e dos

fatores de produção. Portanto, um diferencial de salários superior aos diferenciais de

produtividade produzirá uma vantagem ao país com baixo custo de mão-de-obra contra

outro com esse custo em valor superior.  Essa diferença terá como resultado o aumento em

emprego com instalações de fábricas naquele país com custo menor de mão-de-obra.109

Como bem expõe do economista Gustavo Franco:

“É claro que no país rico o movimento sindical não terá incentivos para

enxergar benefícios no processo de globalização, pois verá a si próprio como vítima.

Ademais, a força dos sindicatos, aliada à rigidez da legislação trabalhista, evitará

maiores variações nos salários, mas ao custo de um desemprego muito maior que o

necessário. Eis aí o horror economico, uma espécie de sistema centro-periferia de cabeça

para baixo.”110

O interesse dos empresários em transferir o setor fabril de suas

Organizações para onde as despesas com mão-de-obra são bem inferiores pode ser

representado por um vetor com o vértice apontando para os países não-desenvolvidos, sem

instituições sólidas e com estruturas pré-modernas. Isto significa que vagas de emprego são

eliminadas nos locais onde os trabalhadores têm proteção jurídica, sendo reabertas em

                                                          
108 FEDRIGO, Laerte. A Inserção do Brasil na Globalização e os Rumos do Crescimento e do

Desenvolvimento. pp. 20 a 22.
109 FRANCO, Gustavo H. B. O Desafio Brasileiro, Ensaio sobre Desenvolvimento, Globalização e Moeda.

São Paulo. Editora 34, 2000. p. 191.
110 Idem. p. 192.
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condições altamente precárias, nas Nações cuja defesa dos direitos dos obreiros se encontra

em estágio de total atraso.111

No interior do Brasil, os movimentos em massa de obedecem à mesma

lógica supramencionada. Os Estados das Regiões Norte e Nordeste assumem estratégias

para atrair as indústrias situadas na Região Sudeste, utilizando como vantagem o custo

inferior da mão de obra. Além disso, a concessão de financiamentos por parte de bancos

ligados aos governos estaduais, a promoção de benefícios fiscais e, ainda, o fornecimento

de infra-estrutura a custo zero para as empresas transferidas completam a base das

barganhas pelo recebimento de unidades fabris.112

Tal situação é apontada pelo economista Gustavo Franco:

“É interessante notar que o mesmo tipo de problemática pode ser vista

no relacionamento entre regiões ricas e pobres do Brasil. Em São Paulo, diante da força

do movimento sindical, da maior obediência à letra de uma pesada legislação trabalhista

e também das economias de aglomeração e da proteção tarifária, tínhamos uma situação

em que a competição com os importados era irrelevante, e os lucros de monopólio (ou

oligopólio) eram tais que o salário superava de três a quatro vezes o salário na região

Nordeste. Diante da abertura, do desafio competitivo que ela provocou, desapareceram os

lucros extraordinários e a necessidade de reduzir custos produziu enormes crescimentos

na produtividade e levou diversas segmentos da industria paulista que utilizavam mais

intensivamente o fator trabalho a fechar plantas em São Paulo e reabri-las no

Nordeste.”113

Diante do quadro apresentado, mostram-se perceptíveis os reflexos dos

fenômenos da globalização econômica e do acirramento da concorrência. Nesse momento,

há a substituição da idéia do comércio internacional, que trocava excedentes das

                                                          
111 FARIA, José Eduardo. O Direito na Economia Globalizada. São Paulo. Malheiros Editores, 1999. p. 80 e

81.
112 FARIA, José Eduardo, in: palestra proferida no 22.º Congresso da Associação dos Advogados

Trabalhistas de São Paulo. Novembro de 2003.
113 FRANCO, Gustavo H. B. O Desafio Brasileiro, Ensaio sobre Desenvolvimento, Globalização e Moeda.

São Paulo. Editora 34, 2000. p. 193.
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economias nacionais pela noção da economia-mundo, de mercados plenamente integrados

e favorecidos por custos cada vez menores dos transportes, sistemas de comunicação

eficientes e, acima de tudo, por estratégias de obtenção de vantagens comparativas nas

empresas – em especial a transferência do setor fabril ou de serviços para países

emergentes que se valem de tecnologias inéditas e mão-de-obra quase escrava, governos

autoritários e inexistência de instituições que garantem os direitos individuais e coletivos

da sociedade.

É notório, portanto, o custo econômico que advém da adoção de regimes

democrático-respresentativos, garantidores de direitos individuais e, especialmente, de

direitos trabalhistas. Nos países onde os operários são amparados pela Lei, as despesas de

produção são maiores, e o repasse destes gastos ao preço final reduz a competitividade das

empresas. Por outro lado, os regimes ditatoriais que exploram a massa trabalhadora e

praticam dumping social atraem os conglomerados industriais que lá se beneficiam da

fragilidade do sistema para fabricar a preços reduzidos.114 115

A percepção da real dimensão desta verdadeira concorrência entre os

países emergentes e democráricos determina a relevância de se inovar nas áreas financeira,

fiscal, social, jurídica e política. Para não perder espaço no novo mercado global, os

Governos democráticos se vêem obrigados a repensar as políticas públicas a serem

adotadas. Desfavorecidos na guerra pela conquista de novas vagas de trabalho, esses

Estados acabam enfrentando consideráveis problemas sociais, ligados, de uma forma ou de

outra, ao desemprego. A saída para tais desdobramentos é aumentar sua confiabilidade

internacional atraindo  investimentos internacionais.

O elemento de grande peso na baixa competitividade da industria

nacional é o chamado “Custo Brasil”. Tal expressão designa o conjunto de obstáculos que

encarecem o investimento, a produção e a distribuição de bens e serviços. Conforme o

conceito, além das taxas de juros e das cargas tributária e trabalhista, a competitividade das

empresas brasileira é afetada, dentre outros elementos, pelos elevados custos portuários,

                                                          
114 FARIA, José Eduardo. O Direito na Economia Globalizada. São Paulo. Malheiros Editores, 1999. p. 87.
115 FEDRIGO, Laerte. A Inserção do Brasil na Globalização e os Rumos do Crescimento e do

Desenvolvimento. p. 73.
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pela obsolência da infra-estrutura de transportes, pelo estrangulamento do sistema

energético, pela deterioração das telecomunicações e pela precariedade dos sistemas de

saúde e educação.116

Por outro lado, o custo do crédito para investimentos e capital de giro no

Brasil é de longe o maior do planeta e a carga tributária a mais elevada do Terceiro Mundo.

Indubitavelmente, os componentes do Custo Brasil dificultam a concorrência brasileira,

num mercado altamente competitivo.117

Em outras palavras, com um alto Custo Brasil, dentro do qual estão

inseridos direitos fundamentais não sujeitos a flexibilidade diante do nosso Estado Social e

Democrático de Direito, a única solução para garantir a nossa atividade econômica é

aumentar as exportações e o receber em abundância investimentos de capital externo. Com

efeito, os investimentos de capital internacional significam mais recursos que possibilitam

o aumento de atividade econômica e das exportações, com uma conseqüente diminuição do

desemprego.

Despiciendo lembrar que os investidores – ou, ao menos, os verdadeiros

investidores, ou seja, não aqueles ligados ao capital meramente especulativo – somente

apreciam a conveniência de aplicar o seu capital em uma Nação caso isto represente risco

baixo e retorno considerável. Os níveis de risco e retorno de investimentos são

determinados por agências internacionais de classificação macro-econômica. Quanto maior

for a capacidade do país de crescer, de manter o seu superávit primário e de garantir os

contratos internacionais, menor é o risco-país, e maior o interesse dos investidores.118

Portanto, para atingir esse almejado grau de investimento faz-se

imprescindível um conjunto de reformas e, principalmente, a utilização de um grande

atrativo ao capital externo através da elevação da  taxa de juros.

                                                          
116 Idem.
117 Ibidem.
118 FARIA, José Eduardo. O Direito na Economia Globalizada. São Paulo. Malheiros Editores, 1999. p. 100.
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Para atrair capitais externos e aumentar a comercialização dos seus

títulos da dívida pública, o governo é forçado a operar com taxas de juros reais muito

elevadas, tornando mais caro o financiamento da sua dívida pública interna.119

Com efeito, os juros elevados geram um custo adicional para o país

representado pelo aumento da dívida pública interna. Assim, com o objetivo de atrair

capitais suficientes para cobrir o déficit da balança comercial, o governo emite títulos

públicos, os quais serão resgatados por um preço inchado pelos juros pagos, o que acarreta

grande impacto na chamada dívida pública interna.120

Sem dúvida a própria estratégia de abertura financeira exigiu do governo

a adoção de um diferencial das taxas de juros atraentes com a finalidade de elevar os

ganhos de capital e dos prêmios de riscos nas taxas de retorno de ativos.  E como resultado,

a dívida interna pública cresceu de forma exorbitante, ultrapassando em 1998 a ordem de

36 % do PIB.121

 Nesse contexto, ao Estado democrático em desenvolvimento, faz-se

imprescindível a total confiabilidade no pagamento de tais títulos e de seus contratos

internacionais, sendo necessário, para garantir tais pagamentos, grande volume de recursos

que só poderão ser obtidos através de um conjunto de reformas que vai abrangir diversas

áreas sociais, jurídicas e políticas.

Uma delas é a reforma do aparato judicial paternalista, que deve agora

transmitir confiabilidade ao investidor externo, deixando-se direcionar mais pelo mercado

do que pela proteção do hipossuficiente.

Neste sentido, o Direito passa a ter  como fundamento  um conjunto de

normas que viabilizem as relações econômicas que de interveniente e hiperreguladora,

passa a coadunar com o contexto da globalização – este, de interconexão financeira, de

                                                          
119 FEDRIGO, Laerte. A Inserção do Brasil na Globalização e os Rumos do Crescimento e do

Desenvolvimento. p. 78.
120 Idem
121 Ibidem
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estabilização monetária, de deslegalização, de auto-regulação, de privatizações de serviços

essenciais e de revogação do monopólio público.

A outra reforma insere-se no campo político-econômico, quando o

Estado decide que os seus recursos serão priorizados para o pagamento de suas dívidas

internas e externas.

Assim, dentro do mundo globalizado, para conseguir o grau de

investimento necessário à atração de capitais estrangeiros, os Governos devem, pois,

concentrar os seus esforços em acumular divisas para pagar em dia suas dívidas públicas e

internacionais, devendo diminuir ainda a sua interferência administrativa e jurídica na

regulação do mercado e no investimento social. Tais medidas são fundamentais para a

recuperação do equilíbrio orçamentário do governo com o ajuste das contas públicas e a

retomada do crescimento.122

Também vale considerar que a internacionalização das decisões

econômicas sobre as aplicações de capital externo e a escolha de países ideais para realizar

a produção fabril, agora concentradas nas mãos de corporações transnacionais, gera, além

da instabilidade jurídica e política a que se fez referência, queda da receita tributária dos

Governos. A ausência de recursos acaba prejudicando novos investimentos em programas

sociais, fomentando as desigualdades.

A ingovernabilidade do Estado regulatório é refletida nesta falta de

efetividade das leis internas perante as crises fiscais, proporcionadas pela falta de

investimentos dos conglomerados econômicos transnacionais, que refletem diretamente na

retração da atividade econômica dos países em desenvolvimento. A estrutura jurídica

interna das Nações, simplesmente não consegue mais regular e gerir a essência do atual

sistema sócio-econômico, pois depende-se de recursos que só virão se os Governos

atenderem às exigências do mercado globalizado.

Os Estados endividados passaram a depender do mercado financeiro, o

que lhes retirou a soberania em muitas áreas de regulação econômica. A

                                                          
122 COSTA, Lúcia Cortes da. A Reforma do Estado no Brasil: Uma Crítica ao Ajuste Neoliberal. Tese de

Mestrado – PUC/SP, 2000. p. 255.
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internacionalização da economia afetou o poder dos governos nacionais, inclusive na

questão fiscal. Cobrar impostos num mundo globalizado e com mobilidade de capital é

uma tarefa difícil. A base fiscal dos Estados nacionais foi afetada pela dificuldade de se

ampliar a arrecadação de impostos sobre as empresas num ambiente de redução de postos

de trabalho, concorrência acirrada e mobilidade do capital. A necessidade de criar postos

de trabalho faz com que o capital tenha um poder de barganha muito grande sobre o

governo, com um apelo ideológico repassado para a sociedade.123

As dificuldades para executar políticas públicas estatais tornam-se

evidentes quando as despesas sociais em bem-estar nas áreas de saúde, transporte,

previdência, saneamento básico, moradia e educação crescem mais que os meios de

financiar tais políticas. Enquanto cada programa social oferecido se converte em um direito

adquirido, que não pode mais ser suprimido, as verbas para execução desses mesmos

programas são cada vez menores, num movimento tendente ao colapso inevitável.124

Diante desse quadro torna-se essencial um processo de reforma do

Estado com a redução da máquina estatal, especialmente na operacionalização dos serviços

sociais, pois a meta é o ajuste orçamentário buscando o equilíbrio fiscal, embora o tema da

pobreza seja um tema central na argumentação política nacional. 125 126

Como esclarece o economista Gustavo Franco:

                                                          
123 Idem. p. 249.
124 FARIA, José Eduardo. O Direito na Economia Globalizada. São Paulo. Malheiros Editores, 1999. p. 120.
125 COSTA, Lúcia Cortes da. A Reforma do Estado no Brasil: Uma Crítica ao Ajuste Neoliberal. pp. 326 e

327.
126 Com relação à reforma do Estado, sugere-se consultar os seguintes textos: SILVA, Júlio Cesar da., A

Reforma Administrativa Brasileira e a Terceirização do Setor Público e FERREIRA, Sérgio de Andréa. As

Organizações Sociais e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – Considerações sobre seu

Regime Jurídico, ambos in: Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro. 1999.



55

“Não tenhamos ilusões: sem uma melhoria substancial em nossas contas

fiscais não há regime cambial, nem de política monetária, que nos livre de um desempenho

medíocre na economia”.127

Esses Estados são levados a tomar decisões contraditórias, pois precisam

desviar os seus recursos financeiros para garantirem a confiabilidade dos investidores

estrangeiros, mas estão diante de uma grande massa de trabalhadores desempregados que

necessitam cada vez mais dos serviços socais prestados pelo Estado.

O termo firmado pelo Governo Brasileiro  com organismos

internacionais estabeleceu medidas de longo prazo de caráter estrutural e de curto prazo de

caráter operacional. No longo prazo estão as mudanças constitucionais da reforma

administrativa, da previdência social, a reforma tributária e mudanças na legislação

trabalhista. As medidas de curto prazo referem-se aos cortes no orçamento, redução dos

gastos e combate à sonegação e renúncia fiscal. São medidas que buscam aumentar a

arrecadação e diminuir as despesas como forma de manter a regularidade dos serviços da

dívida interna e externa.128

É preciso observar que, na verdade, nunca tivemos um sistema de

proteção social do Estado efetivamente eficaz, refletindo uma história de resistência dos

governos em implementar um processo de distribuição de rendas e de riqueza no Brasil.

Assim, a crise do financiamento do Estado, nos países em

desenvolvimento, não pode ser atribuída ao alto custo com o sistema de proteção social. As

razões da crise financeira do Estado estão relacionadas ao sistema da dívida pública

(interna e externa).129

No Brasil, a reforma do Estado não foi decorrente de uma preocupação

efetiva com a reversão do quadro de miséria da população. O ponto central para a reforma

foi a necessidade de ajuste orçamentário, onde o corte nas depesas do governo passou a ser

                                                          
127 O Desafio Brasileiro, Ensaio sobre Desenvolvimento, Globalização e Moeda. São Paulo. Editora 34,

2000. p. 294.
128 COSTA, Lúcia Cortes da. A Reforma do Estado no Brasil: Uma Crítica ao Ajuste Neoliberal. pp. 296.
129 Idem. p. 333.
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uma medida imprescindível para garantir o pagamento dos juros da dívida pública.130 O

grande desafio, então, é manter uma rede de serviços, mesmo num ambiente de restrições

orçamentárias por parte do governo, já que o aumento da demanda por parte da população

usuária e, de outro lado, o corte no orçamento público, passou a exigir reformas

criativas.131

Nesse sentido, é dado ênfase às experiências dos governos que criaram

um sistema de bem estar social com a participação efetiva das instituições não

governamentais, as ONGs, ampliando a parceria do Estado com setor privado,

especialmente com o Terceiro Setor. 132Na verdade, o discurso de buscar a eficiência,

através da transferência dos serviços sociais não exclusivos do Estado para a

responsabilidade direta da sociedade civil oculta, ideologicamente, o fato de que a grande

preocupação é com o ajuste orçamentário e não com uma crescente autonomia da

sociedade civil com relação ao Estado.133

Assim, diante da mudança nos focos de preocupação, e, para evitar um

colapso social, o Estado se vê obrigado a transferir para outros setores da sociedade a

execução dos programas sociais, única maneira de manter a harmonia social sem maiores

gastos públicos. Essa transferência ocasiona o surgimento de um novo setor social

denominado Teceiro Setor que visa suprir tais programas, aliviar o aperto orçamentário do

Estado e equilibrar as pressões sociais.

O grave consiste em reconhecer que sem a elevação significativa da taxa

de crescimento da produção, não será possível fazer refluir o desemprego estrutural.

Associada ao investimento do capital externo para garantir o crescimento da atividade

econômica, a atuação das entidades do Terceiro Setor, poderá equacionar parcialmente o

problema social do desemprego e da falta de investimentos nos setores sociais.

A reforma do Estado com a relocação dos recursos públicos é um

elemento da organização de um novo padrão de relações sociais dentro da sociedade
                                                          
130 Ibidem. p. 335.
131 Ibidem. pp. 328 a 330.
132 Ibidem. p. 337.
133 Ibidem. p. 342.
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capitalista que expressa uma nova composição das forças sociais de diferentes países e

diversas empresas multinacionais, num ambiente de concorrência exponenciada. Esse novo

padrão de relações internacionais pressionam os Estados a mudarem sua forma de

regulação social.134

Na atual conjuntura econômica são muito complexos os impasses do

Estados Nação. Por um lado, o Estado é forçado a estabelecer novas formas de relações

internacionais, redefinir seu padrão de regulação sobre a economia nacional, promover

reformas liberalizantes, e, realocar seus recursos. De outro lado, surgem as tensões sociais

internas, fruto do grande número de excluídos.135

O baixo nível de investimento do governo na área social, aliada às altas

taxas de juros vistas como atrativo para o capital  financeiro externo, constituem fontes de

grave desequilíbrio social.

Vê-se portanto que, no contexto da economia globalizada, a conduta

adotada pelo Estado é a de legislar regulando conflitos de interesses de forma menos

intervencionista, dando maior relevância às questões econômico-financeiras

transnacionais. O poder Estatal, enfim, concentra-se em disciplinar de modo genérico os

procedimentos dos setores e agentes produtivos, articulando e controlando os diversos

interesses. Óbvio que a complexidade da tarefa, traduzida no turbilhão de transformações

dos padrões de produção, consumo e trabalho, leva à fragilização da vida política e das

medidas de integração social, tornando essencial para a garantia de um equilíbrio social a

atuação dos agentes que compõem o Terceiro Setor.

Diante da importância dos mais recentes protagonistas das relações

internacionais – mercado, empresas e bancos –, inevitável é a desagregação social

consubstanciada em um menor número de classes sociais e no maior distanciamento

econômico entre elas. Realmente, passando a produção a ocupar posto primordial nessa

nova era, o efeito imediato é a intensificação do processo de apropriação econômica. Por

óbvio, os personagens que não participam desse processo apropriatório estão

automaticamente excluídos da vida social, e ingressam no largo contingente de indivíduos
                                                          
134 Ibidem. p. 343.
135 Ibidem. p. 345.
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abaixo da linha de pobreza. Some-se a isso a atuação das organizações empresariais

transnacionais, que, ao permitir o ingresso no mercado formal de trabalho apenas aos mais

qualificados, contribui para a substituição da cultura nacional pela cultura organizacional.

Considerando que a economia globalizada amplia a desigualdade

aumenta a vulnerabilidade das minorias, provoca desemprego, produz segregação e

corrosão dos instrumentos de integração e coesão sociais, multiplica os bolsões da miséria

nas cidades e aumenta a degradação ambiental, o Terceiro Setor assume o importante papel

de neutralizar, controlar ou minimizar os riscos sociais decorrentes dessa seleção e

desigualdade. Torna-se necessária a existência de instituições voltadas à integração social,

que ajudem na reinserção dos excluídos na vida social, que assegurem a todos o acesso aos

Tribunais, implementem programas nas áreas de saúde, moradia, educação e treinamento

profissional, enfim, participem em vários aspectos importantes na manutenção de padrões

mínimos de eqüidade.

O Terceiro Setor colabora com o Estado, portanto, na tarefa de diminuir

os riscos gerados pela exclusão social decorrentes da globalização, valendo-se de recursos

obtidos sem prejuízo ao desenvolvimento dos processos produtivos. Os agentes desse

segmento social atuam reduzindo as distâncias provocadas pela apropriação desigual das

riquezas, criando condições para a consecução de uma base mínima de solidariedade,

cooperação e compensatoriedade.

Dentro desse contexto, no qual as entidades do Terceiro Setor assumem

um papel essencial na manutenção do equilíbrio social, torna-se possível demonstrar o

relevante papel de alguns institutos do Direito do Trabalho na sustentabilidade desse novo

setor social.

A atuação do Terceiro Setor constitui elemento determinante no

desenvolvimentos mais justo dos países periféricos, possibilitando que grande parte dos

seus recursos sejam direcionados para o cumprimento de seus compromissos financeiros

com o capital externo, sem maiores convulsões sociais.

Com efeito, assumindo de forma constante e gradual a prestação dos

serviços sociais necessários para o atendimento e a  inclusão social dos mais necessitados,

o Estado desses países encontram mais espaço para retrairem  a sua participação nesses
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serviços sociais e poderem concentrar as suas forças nas questões financeiras como o

pagamento de suas dívidas com os investidores.

Reconhecida a importância das entidades do Terceiro Setor para a

integração dos países em desenvolvimento na economia globalizada e portanto no mundo

produtivo atual, torna-se relevante identificar possíveis formas de sustentabilidade de tais

entidades.

Cumpre observar que o termo sustentabilidade, no contexto deste

trabalho, tem amplo significado, porquanto engloba todos os sentidos já esclarecidos na

introdução do presente.

Assim passaremos a analisar como alguns instrumentos do Direito do

Trabalho cumprem com perfeição e autonomia o papel de sustentar entidades do Terceiro

Setor.
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Capítulo 3

SUSTENTABILIDADE DO TERCEIRO SETOR

1. Aspectos gerais

Considerando a importância do Terceiro Setor para o desenvolvimento

econômico e o equilíbrio social dos países periféricos, cumpre-nos, neste momento,

analisar as formas pelas quais o nosso ordenamento jurídico possibilita a sustentabilidade

das entidades do Terceiro Setor e, em especial, a maneira pela qual alguns institutos do

Direito do Trabalho exercem tal função.

Justamente por se tratarem de entidades sem fins lucrativos, as

organizações do Terceiro Setor geralmente não geram renda para manter suas atividades.

Em geral, os recursos são financiados pelas parcerias feitas entre as entidades que o

compõem e o Estado ou o mercado. Assim, a captação de verba consiste numa atividade

essencial, sendo que a longo prazo, as entidades precisam se tornar auto-sustentáveis.

Como pretendemos demonstrar, a sustentabilidade das entidades do

Terceiro Setor pode ser identificada no exercício da atividades do trabalho do menor,  do

portador de necessidades especiais e do trabalho cooperado, todos como forma de inclusão

social e, paralelamente, como possibilidade de obter recursos capazes de manter a

autosustentabilidade de tais entidades.

Como instrumento de inclusão social esses três temas do Direito do

Trabalho respondem com sucesso tal encargo, tanto no aspecto da formação e qualificação

profissional como na incorporação pelo mercado de trabalho de pessoas em desvantagem

social.

Atuando nesse sentido, tais instrumentos trabalhistas também exercem

papel auxiliar com relação à responsabilidade social das empresas, na medida em que

funcionam como facilitadores do mercado no cumprimento de exigências legais como o

preenchimento de cotas, bem como, de terceirização de certas atividades empresariais.
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Portanto, as entidades do Terceiro Setor, utilizando esses instrumentos

específicos do Direito do Trabalho, responderão à demanda social de inclusão no mercado

de trabalho dos menos favorecidos, juntamente com a garantia de auto-sustentabilidade,

sem depender dos tão escassos  recursos estatais.

Outros temas ora envolvidos como o trabalho voluntário e o religioso, a

participação dos empregados nos lucros ou resultados das entidades sem fins lucrativos e o

correto enquadramento sindical das entidades do Terceiro Setor, constituem formas de

eficiência de suas administrações que poderão gerar maiores recursos refletindo de forma

direta  no atingimento de seus objetivos sociais.

Cada um desses temas será detalhadamente tratado em capítulos

específicos, quando será devidamente demonstrada a sua aplicação na sustentabilidade das

entidades do Terceiro Setor.

2. Gerência da Entidade

Primeiramente, cumpre observar que a administração da própria entidade

constitui um dos elementos primordiais para alcançar com sucesso os seus objetivos sociais

e garantir a sua auto-sustentabilidade.

Sem dúvida, a principal motivação para se administrar uma entidade sem

fins lucrativos é a certeza de que todo esforço despendido retornará em forma de benefícios

para a entidade ou a comunidade. Para que a instituição sobreviva, é necessário que seus

integrantes cumpram seus deveres, conheçam a legislação, os seus estatutos e lutem pelos

direitos da entidade e, ainda, que contribuam mensalmente para cobrir despesas ordinárias.

O gerenciamento da entidade do Terceiro Setor deve sempre observar as

ações mercadológicas para manter associados em atividade e em contato com a sociedade,

ampliando o foco para além da contribuição mensal. É assaz importante a promoção de

reuniões com o objetivo de estreitar o contato entre associados e entidade, bem como de

divulgar resultados de projetos, detectando possibilidade de realização de novos trabalhos

tentando sempre envolver o maior número de associados, buscando recursos para auto-

financiar projetos.
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Outra ferramenta que, apesar de dispendiosa, tem se mostrado

imprescindível para a divulgação de entidades sem fins lucrativos é o marketing

institucional. As pessoas somente aplicam recursos ou prestam serviço voluntário quando

dispõem de informações completas e favoráveis sobre a organização. Instrumentos como

vídeos institucionais, boletins e periódicos informativos, campanhas municipais, eventos

para captação de recursos humanos e patrocínio de prêmios motivam o incremento de

doações e a vontade de ajudar, assegurando à sociedade o retorno do investimento. A

instituição que divulga atividades e presta contas oferece transparência e transmite

confiança à sociedade.

Cumpre aqui observar que a eficaz utilização do trabalho voluntário e

religioso, dos programas de participação nos resultados das entidades e o correto

enquadramento sindical, contribuirá para uma administração eficiente das instituições sem

fins lucrativos, refletindo em maiores possibilidades e facilidades de atingimento de seus

objetivos sociais, como analisaremos no decorrer do presente trabalho.

3. Responsabilidade Social

Diante da escassez de recursos financeiros estatais dos países periféricos,

a política fiscal exercida sobre os particulares mostra-se pesada e agressiva.

Com efeito, conforme já explicado, os governos desses países necessitam

de todos os recursos possíveis para investir diretamente no pagamento dos juros da dívida

pública interna, processo que tem como conseqûencia automatica uma alta carga tributária

sobre os particulares.

Portanto, é inviável para os governantes aumentarem os incetivos fiscais

que estimulam o auxílio financeiro do contribuinte às entidades do Terceiro Setor, como

também, é muito difícil economicamente para as pessoas físicas ou jurídicas encontrarem

recursos a serem direcionados na ajuda desse novo setor.

Nesse quadro de pesada carga tributária e de pequena atividade

econômica, um dos motivos que levam as empresas a prestarem serviços de caráter social,

colaborando destarte com o atendimento das necessidades dos grupos menos favorecidos,

sem sombra de dúvida, é a idéia de responsabilidade social que ganha bastante força na
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atualidade. O conceito de responsabilidade social abrange vários aspectos da gestão

empresarial referentes à ética de suas ações e políticas, em todas as relações que mantém.

Tais relações incluem a comunidade, os seus empregados, seus fornecedores, o meio

ambiente, o governo, o Poder Público, os consumidores, o mercado e os seus acionistas.

De fato, não basta que a empresa tenha ações junto à comunidade e

invista em projetos sociais É preciso que os seus preceitos éticos estejam presentes em

todas as suas ações empresariais relacionadas a terceiros. O sucesso ou fracasso de uma

empresa está diretamente relacionado ao seu desempenho junto a consumidores, cidadãos,

empregados, fornecedores, funcionários públicos e à própria comunidade como um todo.

Essas pessoas, se tratadas com ética, respeito e dignidade, vão responder do mesmo jeito,

proporcionando à organização a evolução econômica pretendida.

A empresa socialmente responsável respeitará o consumidor e oferecerá

produtos seguros e de melhor qualidade. Evidentemente, o consumidor irá preferir os

produtos fabricados por empresas das quais receba tratamento condigno, sabendo ele que a

empresa investe na comunidade, respeita o meio ambiente, que não se envolve em

corrupção, que é transparente em seus atos, optando cada vez mais por sua marca.

O talento e compromisso dos empregados são aspectos fundamentais

para o sucesso da empresa. Ademais, bons trabalhadores só irão se comprometer com

empresas socialmente responsáveis. Mesmo os fornecedores, quando tratados com respeito

e responsabilidade, fortalecem mais o relacionamento com a empresa socialmente

responsável, oferecendo-lhe benefícios especiais que refletem positivamente em seus

resultados.

A própria comunidade ressalta e percebe a organização que tem uma

ação mais ampla, que ultrapassa a mera postura essencialmente comercial e financeira. Da

mesma maneira, o Poder Público reconhece a ação responsável da empresa e muitas vezes

a vê como uma parceira social.

A maneira como os fornecedores atuam também faz parte da

responsabilidade social da empresa. É preciso que se façam exigências a respeito da

responsabilidade social desses fornecedores. Para ilustrar estas situações, pode-se

mencionar o caso das empresas que utilizam o carvão vegetal obtido por meio de trabalho
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infantil nas carvoarias do Mato Grosso, e que atuaram para erradicar o trabalho infantil

daquela região, pressionando os fornecedores no sentido de que estes abandonassem tal

prática ilegal, sob pena de corte na compra dos materiais por eles fornecidos. Tal atitude,

sem dúvida, foi  fruto da responsabilidade social das empresas compradoras.

As empresas estão percebendo que um comportamento social

responsável oferece vantagens competitivas sobre os concorrentes. A responsabilidade

como forma de gestão empresarial ajuda a empresa a ampliar mercados e conquistar novos

negócios. O fundamental, é que a ética permeie todas as ações concretas, trazendo boas e

positivas conseqüências para a sociedade.

O setor empresarial, por deter os recursos financeiros e tecnológicos, tem

grande poder político e econômico. Decerto, quem exerce tamanho papel diretivo tem a

obrigação de ter responsabilidade, uma vez que a sociedade analisa o comportamento

dessas pessoas para tirar conclusões sobre valor, ética e moral.

Esse grupo social sinaliza formas de comportamento para a sociedade. Os

empresários têm oportunidade de interferir positivamente no processo de mudança social a

partir das suas atividades cotidianas, mostrando para a sociedade outros valores e

referências. A responsabilidade social é um importante fator de mudança nas empresas e

consequentemente em todas a sociedade.

Atualmente, pois, as empresas têm muita influência na vida da

comunidade não apenas quando modificam o espaço urbano com construções, como o

meio ambiente, podendo gerar mais empregos e pagando mais impostos que revertam em

benefícios sociais. A publicidade de seus produtos ou serviços influenciam as pessoas

porque são condutores de valores e de padrões de consumo. Toda essa influência,

atualmente tem sido direcionada para um campo mais amplo que o mero lucro, pois

pretende abranger o seu público, ou seja, os clientes, fornecedores, governos, funcionários,

comunidades onde estão inseridas, pois as empresas são co-responsáveis pelo

desenvolvimento da sociedade.

Já é consenso que as empresas que têm como objetivo crescer, lucrar e

ter sucesso, precisam incorporar em suas práticas cotidianas a qualidade ética nas relações

com seus clientes e possíveis clientes, caracterizando uma postura de responsabilidade



65

social. Nesse sentido, a responsabilidade social das empresas ultrapassa a geração de

empregos, o pagamento de impostos e a simples implementação de ações filantrópicas

isoladas, e se direciona na construção de uma sociedade mais justa e ambientalmente

sustentável.

Em períodos de economia globalizada, com competitividade tão

acentuada, o empresário percebe que os fatores que garantiam o sucesso não funcionam

mais. Há pouco tempo atrás, a qualidade, o preço, a segurança e a resistência do produto

oferecido eram considerados elementos especiais que determinavam o diferencial da

empresa e lhe garantia o sucesso e lucro. Num quadro estático, simplista e previsível no

qual atuavam as empresas no passado, era possível atuar de forma isolada, considerando

apenas aspectos e interesses internos.

Atualmente, as empresas têm de ter atitudes dinâmicas e competitivas

para que sobrevivam diante de um mundo globalizado e complexo. Esclarecendo, precisam

prestar atenção na comunidade em que estão inseridas, tentar melhorá-la, implementando

ações sociais que impliquem benefícios a todos sem contrapartida econômica. Este traço

empresarial representa um aspecto que é cada vez mais percebido e admirado,

principalmente diante da grande retração governamental no setor público.

Hoje, criar, instituir e manter um planejado programa de atuação social

não representa uma mera atitude benevolente, mas sim uma postura de cumprimento de um

de seus papéis e responsabilidades sociais. A empresa não é um fim de si mesma e sim um

instrumento de desenvolvimento social, com responsabilidades e obrigações. A

incorporação da empresa na comunidade em seu entorno, via programa da atuação

comunitária, só traz vantagens. A empresa atual está muito mais preocupada com a

sociedade, seu cosmo de atuação, do que com problemas estruturais internos.

A aderência às leis regulamentadas e às práticas empresariais que

reflitam pró-atividade e as decisões responsáveis no lidar com o seu público, clientes, meio

ambiente, funcionários, fornecedores, comunidade e com o Estado significam

responsabilidade social efetiva, que vai além das atitudes empresariais básicas e

obrigatórias. Estas atitudes representam estratégia gerencial, marketing social e um
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verdadeiro diferencial, levando a significativos ganhos para a sociedade civil e para a

empresa.

O investimento e a inserção na comunidade, incentivando o

desenvolvimento social com o intuito de criar mais dignidade e justiça, constituem uma

vantagem competitiva e um diferencial para a empresa. Com o desenvolvimento de

trabalho voluntário pelas empresas, é possível observar progresso nas atitudes de seus

trabalhadores. Estes tornam-se pessoas mais humildes, dispostas a ouvir o próximo e

ajudá-lo, tornam-se mais animados, e mais criativos, valorizando mais a sua realidade,

podendo a empresa detectar novas habilidades anteriormente desconhecidas.

Realmente, quando as pessoas se dispõem a fazer algo pelo próximo,

para a comunidade, elas o fazem por vontade própria, desenvolvendo sentimentos de

expressão, auto realização e satisfação pessoal. Atuando em trabalho voluntário e

filantrópico, o empregado tem um grande espaço para desenvolver sua criatividade,

enquanto no trabalho cotidiano prioriza o lado instrumental, laborativo. O envolvimento

em atividades comunitárias gera e estimula processos de participação e cooperação, pois a

pessoa está realizando um desejo de atuar para uma sociedade mais digna.

Algumas pessoas apóiam a idéia de que as ações para o próximo devem

ser guardadas e não divulgadas. Atualmente, essa idéia está mudando, chegando-se ao

extremo de  alegar que não basta fazer o bem, mas é preciso mostrar que ele é feito. A

linha divisória desta controvérsia é tênue, havendo riscos envolvidos no processo de

divulgação da caridade realizada.

Para certos autores, divulgar o bem realizado é uma forma de promoção,

de propaganda, e ao mesmo tempo, constitui uma forma de abrir os olhos de outras pessoas

para os problemas e as necessidades da comunidade, convidando-as a colaborar nos

projetos assistenciais desenvolvidos.

Existem diversas formas de marketing social. Uma delas ocorre quando a

empresa decide promover diretamente uma causa ou atitude social desejável, sem atuar por

intermédio de entidade sem fins lucrativos. Neste caso, a empresa, ao promover a causa

social, também promove ou lembra ao público a sua marca, expandindo, destarte, a sua

imagem.
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Outra forma de marketing social é aquela na qual a empresa atua

conjuntamente com uma organização sem fins lucrativos ou uma entidade governamental,

visando financiar ou criar uma campanha que promova alguma atitude, sem esperar um

retorno ou recompensa direta.

Uma terceira forma é encontrada quando uma empresa decide doar

fundos, alimentos ou equipamentos para uma entidade sem fins lucrativos,

proporcionalmente à quantidade de vendas ou transações de clientes.

A quarta forma ocorre quando a empresa cumpre as exigência legais que

visam a proteção de pessoas menos favorecidas, o que por si só, já representa um

compromisso com a resposnsabilidade social. Dentro de tal modalidade de marketing

social, devemos salientar que o correto cumprimento das cotas legais na contratação de

menores aprendizes e de portadores de necessidades especiais são fatores relevantes para a

afirmação da imagem de resposnsabilidade social das empresas, pois com a prática de tal

ato, além de cumprir as formalidades legais, auxiliam a inserção de pessoas em

desvantagem social e possibilitam a auto-sustentabilidade das entidades sem fins lucrativos

responsáveis pela formação ou inserção dessas pessoas.

 Também  a contratação lícita de trabalho cooperado através de sociedade

cooperativas legítimas e legais, com objetivo de inclusão ao mercado de trabalho de

pessoas excluídas socialmente, favorece o marketing social da empresas.

Cumpre também destacar que o incentivo dado pelas empresas aos seus

funcionários para o exercício de trabalhos voluntários junto às instituições de amparo

social constitue outro fator que muito contribui para a imagem social da empresa.

Como podemos observar, nessa interligação, destacam-se alguns

institutos do direito do trabalho que, quando aplicados, além de favorecer a imagem de

responsabilidade social das empresas com o cumprimento de exigencias legais protetoras

de pessoas em desvantagem, possibilitam que as entidades sem fins lucrativos obtenham

recursos suficientes para manterem os seus trabalhos sociais na formação e inserção social

de pessoas excluidas.

Portanto, essas pessoas sem qualificação profissional, excluídas do

mercado formal de trabalho, encontram uma chance de inclusão social através das
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entidades do Terceiro Setor, que as formam e as capacitam para preencherem as vagas de

trabalho reservadas às pessoas em desvantagem social.

Na verdade, as exigências legais devem ser vistas como um incentivo de

integração social, que desenvolverão toda uma corrente de inclusão social criada através de

entidades que têm como objetivo social qualificar pessoas em desvantagem social para

atenderem as necessidades do mercado.

Faz-se necessário observar que, ao aproveitarem condições

mercadológicas, as entidades do Terceiro Setor demonstram uma forma criativa de

assegurar nosso equilíbrio social, unindo o trabalho de inclusão social com a sua auto-

sustentabilidade, ganhando total independencia de recursos externos.

Essa independencia é essencial para que tais entidades foquem os seus

reais objetivos sociais sem a interferência externa de doadores e para que as áreas sociais,

ora abandonadas pelos governos de países periféricos, sejam garantidas por organizações

sociais independentes.

Por fim, encontramos ainda uma última forma de marketing social

quando uma entidade sem fins lucrativos licencia a sua marca ou logotipo para uma

empresa que, em troca, paga uma taxa ou porcentagem do faturamento.

Mesmo entendendo que filantropia é uma questão de postura e de valores

da empresa e não mera promoção, é certo que, ao atuar de forma socialmente responsável,

reafirmando a cidadania e a Justiça Social, as empresas promovem a sua imagem. O

consumidor está cada vez mais atento e exigente, não aceitando mais o produto que é

nocivo à coletividade. Dentre os produtos que têm preço e qualidade, o consumidor prefere

aquele relacionado com algum tipo de ação social.

O Balanço Social é reconhecido como uma forma importante a ser

utilizado para a divulgação e estímulos às ações sociais da empresa, possibilitando a

visibilidade de sua cidadania empresarial. Esse instrumento vem sendo divulgado no meio

empresarial quando o assunto é a importância dos aspectos comunitários e da

responsabilidade social, pois refere-se a uma avaliação para medir e julgar os fatos sociais

vinculados à empresa, tanto nas suas relações internas quanto nas externas.
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Tal instrumento surgiu na França nos anos 1970 e, posteriormente, foi

adotado em toda a Europa. Naquele país, desde 1977, é obrigatória a publicação do

balanço social para as empresas com mais de 750 funcionários. O objetivo deste tipo de

balanço é que o mesmo seja agregado ao balanço patrimonial, especificamente

esclarecendo aspectos sobre a força de trabalho da empresa e os seus trabalhos

comunitários e ações sociais.

A princípio, trata-se o balanço social de um inventário de indicadores e

fatores descrevendo o que a organização faz em relação a sua comunidade interna,

incluindo os seguintes dados: valor da folha de pagamento, dos impostos pagos, perfil dos

trabalhadores e número de admissões e demissões. No Brasil, tramita no Congresso

Nacional um Projeto de Lei regulamentando o balanço social.

Sem dúvida, esse tipo de balanço é um instrumento de marketing,

relatando como a empresa se vincula à comunidade social e à sua comunidade interna. As

empresas que o adotam têm a consciência de que o balanço social deve focar a

responsabilidade social, deve revelar a solidez da estratégia de sobrevivência e de

crescimento da empresa, bem como, indicar as riquezas que agregou à sociedade, a sua

contribuição à melhoria da qualidade de vida da população e as suas ações sociais.

4. Captação de Recursos

A captação de recursos no setor privado é uma atividade vital para que a

organização social possa dar continuidade à prestação de serviços, mantendo o padrão de

eficiência. As pessoas físicas são os principais contribuintes do Terceiro Setor na

atualidade, tanto como doadores quanto como voluntários. Por ser recente o processo de

conscientização das empresas sobre a responsabilidade social e sobre os benefícios que

uma boa imagem perante o mercado acarreta, os investimentos de pessoas jurídicas em

nosso país ainda são limitados, concentrando-se mais em fundações próprias. Contudo, o

número de investimentos empresários vem aumentando, e provavelmente deve ultrapassar,

em alguns anos, o montante de doações de pessoas naturais.
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As empresas mostram-se mais receptivas quando a instituição prima pela

transparência, apresentando projetos detalhados, indicando as estratégias de ação e as

metas a serem atingidas.

È possível classificar as doações empresariais em quatro modelos

diversos:

(i) modelo de produtividade: pelo qual a doação é um modo de aumentar

o lucro, pois melhora a imagem pública da empresa com marketing de ações;

(ii) modelo político: pois tem por objetivo melhorar a imagem do

governo que não atende todas as necessidades da sociedade;

(iii) modelo ético: em que as empresas socialmente responsáveis não

pensam no retorno lucrativo da atividade social, mas no melhor para a sociedade;

(iv) modelo das partes envolvidas: visa manter boas relações com

consumidores, fornecedores, comunidade e acionistas.

No que tange à obtenção externa de recursos, incentivos fiscais, doações,

patrocínios e transferências orçamentárias, são os principais tipos convencionais de

arrecadação.

Ao contribuir para projetos de natureza social, as pessoas podem ter o

valor das obrigações tributárias reduzido, mediante dedução do imposto de renda. São

dedutíveis do Imposto de Renda as contribuições a institutos de ensino e pesquisa, desde

que o valor da doação não ultrapasse certo valor do lucro operacional da organização

doadora, bem como doações a entidades civis e que prestam serviços gratuitos em

benefício de empregados da organização doadora e respectivos dependentes, ou em

benefício da comunidade onde atuam, desde que preencha os valores legais.

A doação é a transferência definitiva e gratuita de numerários, bens e

serviços para realização de projetos sociais entre pessoas físicas e jurídicas, sendo vedado

o uso de publicidade para divulgação desse ato. Apenas podem ser beneficiadas as

instituições que cumprem demanda coletiva. O patrocínio constitui-se como a

transferência definitiva e gratuita de numerário para entidades com ou sem fins lucrativos,

para a realização de projetos com finalidade institucional e promocional. Já a transferência
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orçamentária é a alocação de recursos do Orçamento Geral da União, dos Estados, do

Município ou do Distrito Federal sob forma de subvenção social ou transferência de

capital.

A subvenção social é a suplementação de recursos públicos a empresas,

sociedades de economia mista e entidades privadas sem fins lucrativos que visem a

prestação de serviços nas áreas de assistência social, médica e educacional. Esta

modalidade de transferência orçamentária é praticada quando o governo não tem interesse

em atuar nestas áreas ou está impossibilitado de exercê-las diretamente.

A transferência de capital, por sua vez, consiste na alocação de recursos

orçamentários em investimentos tais como a aquisição de imóveis necessários para

atividade das entidades filantrópicas, ou ainda em intervenções financeiras, como aquisição

de bens de capital em utilização e títulos representativos de capital de entidades.

Os contratos administrativos e os convênios são as formas jurídicas pelas

quais o Poder Público firma com entidades públicas ou com agentes do setor privado um

acordo para execução de projeto de interesse público.

O contrato administrativo apresenta as seguintes características:

consenso, onerosidade, formalidade (escrito), comutatividade e pessoalidade (execução

pelo próprio contratado). Nesta espécie de acordo, é o Estado quem determina as condições

a vigorar e a necessidade de licitação prévia para nomear outra parte, conforme ditames

legais. Nos contratos, os interesses entre Estado e organização são divergentes e opostos. O

convênio, de outra parte, é uma alternativa para formalizar as relações entre Estado e

entidade de interesse público através de ajuste para atingir objetivos comuns. Desta feita, a

diferença entre um e outro tipo de relação consiste no interesse envolvido: nos contratos, as

condições são estabelecidas pela própria administração, ao passo que nos convênios, os

objetivos são de interesse comum dos acordantes.

Os Projetos Sociais e Educacionais compõem outra categoria de

entidades que recebem financiamento da sociedade. No entanto, desde 1996, apenas as

doações feitas ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente são dedutíveis do

Imposto de Renda.
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Cabe aos Conselhos, por meio dos planos de emprego de doações, fixar

os critérios de utilização dos recursos recebidos por essas instituições. Uma parte deve

destinar-se ao incentivo ao acolhimento de criança ou adolescente órfão ou abandonado.

Os fundos podem também desenvolver projetos em parceria com entidades locais.

As pessoas jurídicas possuem maiores incentivos federais para doar a

projetos sociais e educacionais. As empresas tributadas pelo regime de lucro real, podem

fazer doação nesse âmbito, a qual deve ser dirigida ao Fundo, e não diretamente às

entidades.

A doação efetuada a entidades sem fins lucrativos que prestem serviços

gratuitos em benefício de empregados da doadora ou da comunidade em que esta atua,

também autorizam a dedução da base de cálculo de diversos tributos dos valores doados

como despesa operacional da empresa. Para que isso ocorra, porém, é preciso observar as

seguintes regras: (i) as doações em dinheiro deverão ser creditadas em conta corrente

bancária, no nome da entidade; (ii) a doadora manterá, em arquivo, declaração fornecida

por entidade beneficiária conforme modelo aprovado, na qual esta última se compromete a

aplicar integralmente recursos recebidos e a não distribuir lucros e; (iii) a Entidade civil

beneficiária deverá ser formalmente reconhecida como de utilidade pública, exceto quando

os beneficiados sejam empregados da doadora ou pessoas da comunidade em que atua.

Na esfera estadual, o Convênio ICMS 43/1999 autoriza os Estados e o

Distrito Federal a concederem a isenção do ICMS nas doações de microcomputadores

usados para escolas públicas especiais e profissionalizantes, associações destinadas a

pessoas portadoras de deficiência e comunidades carentes, efetuadas diretamente pelo

fabricante ou filiais.

A realização de sorteios constitui outra forma de obtenção de receita e

deve ser precedida por autorização federal. A Lei n.º 5.768/1971, regulamentada pelo

Decreto n.º 70.951/1972, versa sobre a distribuição de prêmios mediante sorteio. A

Portaria n.º 88/2000, do Ministério da Fazenda, rege a realização de sorteios por entidades

filantrópicas. Para proceder a sorteios regulares, a entidade deverá ter caráter filantrópico e

ser reconhecida como de utilidade pública federal. O propósito do evento deverá ser a

obtenção de recursos para manutenção ou custeio de obra social a que a entidade se dedica.
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O pedido de realização de sorteio precisa ser encaminhado à Secretaria de Direito

Econômico do Ministério da Fazenda no prazo mínimo de 30 dias e, no máximo, de 180

dias da data prevista para o sorteio.

A pretendente do sorteio é obrigada a provar que os bens a sortear foram

formalmente doados por terceiros, e que está no gozo das condições de utilidade pública

federal, com certidão de regularidade expedida por órgão competente. O pedido do sorteio

deverá estar instruído com a cópia do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência

Social, emitido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, o plano de sorteio e modelo

do bilhete a sortear. Dos recursos arrecadados, a entidade deve destinar: 3% (três por

cento) para o Fundo Penitenciário Nacional; 1% (um por cento) para o Fundo Nacional da

Cultura; 1% (um por cento) para o Fundo Nacional da Criança e do Adolescente e 1% (um

por cento) para o Fundo de Defesa de Direitos Difusos.

Os incentivos às atividades culturais também receberam atenção do

legislador. A Lei n.º 8.313/1991, ou “Lei Rouanet”, instituiu o Programa Nacional de

Apoio à Cultura (PRONAC), que possibilita a projetos que forem aprovados pela

Comissão Nacional de Incentivos à Cultura (CNIC), o recebimento de patrocínio e doações

de empresas e indivíduos, os quais poderão abater os valores investidos do Imposto de

Renda devido.

O Ministério da Cultura determina que os projetos devem desenvolver as

formas de expressão, modos de criar e fazer, processos de preservação e proteção do

patrimônio cultural brasileiro e estudos e métodos de interpretação da realidade cultural. A

Lei Rouanet objetiva incrementar a produção artística e cultural, além de democratizar o

acesso da população a bens culturais.

De acordo com a mencionada Lei, o candidato aos recursos deverá

montar seu projeto segundo o formulário de Solicitação de Apoio a Projetos, disponível na

página do Ministério da Cultura na Internet, com identificação, objetivos, justificativa,

estratégia de ação, orçamento com planilhas da CNIC e, posteriomente, apresentar o

projeto à CNIC com declarações obrigatórias firmadas e termo de responsabilidade. O

prazo para avaliação é de 60 dias, ao fim dos quais, lograda a aprovação, será publicada no

Diário Oficial da União a autorização para o financiamento. Este pode ser feito por
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captação de recursos, mecenato, ou, liberação de recursos públicos do Fundo Nacional da

Cultura (FNC).

Em geral, os projetos devem ser propostos por entidades públicas ou

privadas, desde que sem fins lucrativos. Conforme a Lei n.º 8.313/1991, o patrocinador

poderá deduzir do imposto devido na declaração os valores destinados em favor de

projetos culturais. O art. 18 da Lei n.º 9.874/1999 lista as atividades que prevêem dedução

de 100% do valor doado, quais sejam, artes cênicas, livros artísticos, literários ou

humorísticos, música erudita e instrumental, circulação de exposição de artes plásticas e

doação de acervos para bibliotecas públicas e museus.

As doações podem ser feitas em forma de prestação de serviços ou

fornecimento de material de consumo a preços de mercado, e os valores não integrarão

receita bruta ou faturamento na base de cálculo do Imposto de Renda, da Contribuição

Social Sobre o Lucro, do Programa de Integração Social e Cofins. O total das doações não

poderá exceder a 4% do imposto de renda devido. Após a obtenção dos recursos e a

realização do projeto, as contas deverão ser apresentadas à CNIC, com devolução de

eventuais sobras de caixa, de acordo com regulamento do Pronac.

Finalmente, a Lei n.º 8.685/1993, alterada pela Lei n.º 9.323/1996,

incentiva a produção de obras cinematográficas. Por ora, os investimentos podem ser

reduzidos do Imposto de Renda, mediante aquisição de cotas de direitos de

comercialização de projetos aprovados pelo Ministério da Cultura. A matéria aguarda nova

regulamentação, sendo atualmente o desconto limitado a até 3% (três por cento) do total do

imposto a pagar.

Enfim, muitas são as formas de arrecadação, pelas empresas sem fins

lucrativos integrantes do Terceiro Setor, das verbas necessários à consecução de seus fins.

O Poder Público, por sua vez, colabora incentivando as pessoas físicas e jurídicas a

destinarem parte de seus recursos a essas entidades, o que lhe possibilita uma retração de

investimentos nas atividades de cunho assistencial.

Como se comentou, apesar de toda a política de parcerias

governamentais, incentivos fiscais e doações de particulares, um dos maiores problemas

das entidades do Terceiro Setor é a captação de recursos e a dificuldade na sua auto-
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sustentação. Para dar cabo às dificuldades propostas, alguns institutos do Direito do

Trabalho podem ser utilizados como meio de sustentabilidade das instituições integrantes

do Terceiro Setor.

Por intermédio da prestação de serviços ou produção de bens de

consumo, além da organização da comunidade, é possível a obtenção de recursos para a

entidade social e, ao mesmo tempo, o preenchimento de exigências legais destinadas aos

empregadores. Neste sentido, serão analisados, em seguida, o trabalho do menor, do

portador de necessidades especiais e das cooperativas, apontando-se os caminhos que a

utilização das legislações pertinentes a esses assuntos abre às organizações sociais.

Também na criação de cooperativas de serviços, as entidades do Terceiro

Setor encontram instrumentos de organização social da comunidade carente e na formação

de profissionais que poderão encontrar colocação no caminho da terceirização das

empresas.

Ademais, para possibilitar uma maior eficácia da estrutura administrativa

e de recursos humanos das entidades Terceiro Setoristas, desenvolver-se-á a tese de como a

participação dos empregados de tais instituições nos seus resultados se afigura instrumento

legítimo e eficiente. Igualmente, o correto enquadramento sindical dessas organizações,

com a possibilidade de isenção da Contribuição Sindical patronal, se mostra decisivo no

que tange a uma administração juridicamente correta e com baixos custos.

Mesmo o trabalho voluntário e o trabalho religioso – se devidamente

utilizados dentro dos ditames legais, sem abuso de direitos ou simulação –, poderão

ocasionar maior agilidade na prestação de serviços das entidades do Terceiro Setor. Por

conta disso, essas formas de contratação também merecem atenção especial.

Assim, atendendo uma exigência jurídica do mercado e, ao mesmo

tempo, organizando e instrumentalizando comunidades carentes, as entidades do Terceiro

Setor fortalecerão a Sociedade Civil, ampliando as alternativas de desenvolvimento social

numa sociedade democrática e mais justa.

Nesse sentido, alguns instrumentos do Direito do Trabalho auxiliam as

entidades do Terceiro Setor na construção de um equilíbrio social entre o Estado o

Mercado e a Sociedade.
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Capítulo 4

TRABALHO VOLUNTÁRIO E RELIGIOSO

O trabalho religioso e trabalho voluntário constituem-se como formas de

trabalho baseadas unicamente na boa vontade individual e sem qualquer custo para a

entidade tomadora de tais tipos de serviço. Tratam-se de atividades prestadas a associações

de cunho religioso, ou, sem fins lucrativos, sem que haja o elemento remuneração, sendo

que tais entidades poderão apenas reembolsar o trabalhador em função de eventuais

despesas que este efetuar, no desempenho de suas atividades.

Estas espécies laborativas se distinguem do trabalho assalariado comum,

bem como do trabalho temporário, do trabalho autônomo e do trabalho avulso pela

ausência do elemento remuneração. Tal fator faz com que o trabalho voluntário e o

trabalho religioso deixem de configurar vínculo empregatício entre a entidade tomadora e o

trabalhador, desde que seja assinado um termo de adesão por ambas as partes.

Por serem espécies de serviços prestados sem qualquer remuneração ao

trabalhador, ou seja, que dispensam boa parcela dos custos necessários à realização das

atividades exercidas pela entidade tomadora, os trabalhos voluntário e religioso se

constituem como formas jurídicas a serem largamente utilizadas pelas entidades do

Terceiro Setor, no desempenho de suas tarefas de apoio ao Estado na busca pela melhoria

das condições de vida na sociedade.136

                                                          
136 Para um estudo mais aprofundado do tema trabalho voluntário e religioso, sugerimos a leitura da obra

coordenada por MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva. Manual do trabalho voluntário e religioso:

aspectos fiscais, previdenciários e trabalhistas. São Paulo. LTr, 2002. Para uma leitura mais restrita aos

aspectos trabalhistas do tema, sugerimos a leitura dos seguintes textos: BARROS, Alice Monteiro de.

Trabalho Voluntário e Trabalho Religioso. Revista LTr 64-05. São Paulo, 2000, pp. 588 a 597, e;

DALLEGRAVE NETO, José Afonso; SILVA, Luís Carlos Cândido Martins Sotero da (expositores) e;

PEREIRA, Antônio Miguel (coordenador). Trabalho Voluntário e Religioso, in: Anais do III Congresso

Nacional de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho do TRT da 15.ª Região. Campinas, 2001, pp. 45 a

65, texto transcrito de painel desenvolvido no referido evento, no dia 21.06.2001.    
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Antes de analisarmos melhor as relações entre os trabalhos voluntário e

religioso e o Terceiro Setor,

2. Trabalho Voluntário – Aspectos Históricos e Jurídicos

De acordo com a lição de Alice Monteiro de Barros, a antiguidade

clássica, o trabalho era entendido como “coisa”, possuindo um sentido fundamentalmente

material que tornava possível compreendermos a existência da escravidão. No contexto em

tela, todo aquele que era responsável pelo trabalho manual estava apto a perder a posse de

si mesmo, enquanto aos homens livres se viam confiados o pensamento e a contemplação,

para os quais os escravos mostravam-se incapazes. O mundo grego apresenta duas teorias

antagônicas sobre o trabalho. De um lado, a primeira corrente o considerava vil, opressor

da inteligência humana; de outro, o labor braçal era exaltado como essência do homem. Na

idade média, as seitas heréticas partiam do pressuposto de que prover a subsistência com o

próprio trabalho asseguraria a independência. Todo o esforço além do necessário,

entretanto, era efusivamente repelido.137

Continua a mencionada autora, ensinando que no Renascimento, “por sua

vez, exalta o homem em ação, livre e responsável pelo seu destino. O trabalho é visto

como a verdadeira essência humana”138, o que diferenciaria o homem dos demais seres.

“Pelo que se pode constatar, durante longos anos e desde a sua origem etimológica, o

trabalho encerra valores ora penosos, ora depreciativos”.139

O trabalho voluntário no Brasil, por sua vez, teve como marco inicial a

fundação da Santa Casa de Misericórdia da então Vila de Santos, capitania de São Vicente,

no ano de 1543. Nos séculos que se sucederiam, a maioria das entidades filantrópicas

encontravam-se ligadas à Igreja Católica, sendo o Estado só se tornou efetivamente

presente nestas iniciativas apenas a partir de 1930. A maior ação estatal foi responsável

                                                          
137 Trabalho Voluntário e Trabalho Religioso. Revista LTr 64-05. São Paulo, 2000, p. 588.
138 Idem.
139 Ibidem.
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pela criação da LBA (Legião Brasileira de Assistência) em 1942, e, em sua substituição, da

Comunidade Solidária, em 1995.140

O legislador brasileiro, como veremos melhor mais adiante, disciplinou o

trabalho voluntário no ano de 1998, através da edição da Lei Federal n.º 9.608/1998 e do

Decreto n.º 2.536/1998. Por força de tais dispositivos considera-se serviço voluntário a

atividade não remunerada prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer

natureza ou a instituição privada sem fins lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais,

educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade.

A mencionada Lei Federal não estabelece qualquer tipo de distinção no

que diz respeito à função a ser exercida pelo voluntário, nem mesmo com relação à

existência ou não de subordinação, visto que esses aspectos não são relevantes para

caracterizar o trabalho voluntário. Com efeito, o elemento essencial do trabalho voluntário

é o fato de ser prestado de forma gratuita e em comunhão com os interesses do tomador do

serviço, ou seja, não há o conflito de interesses entre o trabalhador e a entidade que se

aproveita de tal trabalho. Ao contrário, ambos têm os mesmos interesses naquela atividade

e unem esforços para atingir os mesmos objetivos sociais.

Como determina a legislação do voluntariado, esse trabalho gratuito deve

ser prestado à pessoa jurídica em atividades de proteção à família, à maternidade, à

infância, à adolescência e à velhice, no amparo às crianças e aos adolescentes carentes, em

ações de prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiências, assim

como em promoções gratuitas de assistência educacional ou de saúde, além da integração

de desfavorecidos ao trabalho.

O parágrafo único do art. 1.º da Lei 9.608/1998 estabelece que o trabalho

voluntário não gera vínculo empregatício, tampouco obrigação de natureza trabalhista,

previdenciária ou afim. Tal serviço deve ser exercido mediante a celebração de um termo

de adesão entre a entidade pública ou privada e o prestador do serviço voluntário, sendo

obrigatório constar do instrumento contratual que formaliza a relação o objeto e as

condições de seu exercício. Considerando que a relação advinda do trabalho voluntário é

uma exceção à regra do contrato de trabalho, a prova de sua existência depende do
                                                          
140 BARROS, Alice Monteiro de. Op. cit, p. 589.
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documento expresso, ou seja, do termo de adesão escrito. Ausente tal formalidade, a

relação será entendida como empregatícia comum, e não como de trabalho voluntário.

Outra possibilidade que a referida lei prevê é a de ressarcimento das

despesas realizadas pelo voluntário no exercício de suas atividades em favor da entidade.

Estes dispêndios devem ser devidamente comprovados e a possibilidade de ressarcimento

deve estar prevista no estatuto da entidade.

3. Trabalho Religioso – Aspectos Históricos e Jurídicos

Na Idade Média surge a distinção entre profissão e estado de fé, que via o

trabalho profissional como sendo o exercício de profissão que merece retribuição terrena,

isto é, salário, enquanto o estado religioso representaria serviço a Deus e à comunidade,

vocação divina, da qual espera-se retribuição extra-terrena.141

A tese em tela aniquilou o pagamento de contraprestação aos prestadores

de serviço religioso. A partir de então, os religiosos passaram a contar com doações para

seu sustento, não como pagamento pelos serviços, uma vez que para o serviço espiritual

não haveria retribuição material. Aqueles que se dedicam a atividades de natureza

espiritual cumprem missão metafísica, algo absolutamente diverso dos propósitos de

enriquecimento comuns a outros tipos de trabalho.

Até a Idade Contemporânea a estrutura da sociedade dividia-se em Clero,

setor responsável por culto (religião), assistência (social) e ensino (educação); nobreza, que

cuidava de governo (administração), defesa (militar) e distribuição de justiça (judiciário) e

Povo (Le Tiers Etat, ou Terceiro Estado), a quem cabia o trabalho produtivo (agricultura,

indústria e comércio). O clero e a nobreza, responsáveis por atividades improdutivas do

ponto de vista econômico, eram isentos de impostos, arrecadados com a precípua

finalidade de sustentá-los.

A partir da Guerra dos 30 anos, a função da nobreza começa a ser

contestada e tal classe passa a ser vista como ociosa. O Povo, a quem competia trabalhar

                                                          
141 MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva. In: Manual do trabalho voluntário e religioso: aspectos fiscais,

previdenciários e trabalhistas. São Paulo. LTr, 2002. p. 37.
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para produzir a riqueza que sustentava os nobres, não aceita a condição de miséria em que

vive e a submissão aos caprichos de um estamento que em nada contribui para o bem estar

social. O resultado desse conflito moral é a Revolução Francesa, que levou ao poder uma

nova classe social supostamente representativa da plebe: a Burguesia.

A deposição da nobreza e a tomada do poder pelos burgueses introduz no

sistema de sustentabilidade social o aspecto retributivo. Desde então, o indivíduo somente

compartilha da riqueza produzida na medida em que colabora de algum modo com tal

produção. Evidentemente, a denominação da retribuição distingue-se de acordo com a

natureza do serviço prestado, de forma que o empregado recebe salário, o trabalhador

autônomo recebe honorários, o servidor público recebe vencimentos e o militar, o soldo.

A assistência e o ensino prestado pelos religiosos, porém, ocupavam uma

esfera à parte da estrutura de retribuição, pois qualquer pessoa que se sentisse vocacionada

poderia desempenhar o serviço religioso, ou seja, de natureza espiritual. A partir de então,

a doutrina criou o trabalho voluntário, sem busca de retribuição material, a serviço de Deus

e da solidariedade humana.

Os religiosos, em princípio, trabalhavam em busca de contraprestação

espiritual, benefícios não materiais. Todo serviço prestado por conta do voto de fé e de

sentimentos nobres constitui trabalho voluntário, assistencial, sem elo de emprego.

De acordo com a lição de Ives Gandra da Silva Martins Filho142, três

sentimentos impulsionam o trabalho voluntário: a compaixão, a solidariedade e a

indignação contra a miséria humana.

A compaixão, que se vincula mais com a religiosidade, move o trabalho

voluntário que constitui parte da força de trabalho de instituições religiosas, implantadas

por igrejas que pregam a caridade como a maior das virtudes.

Já a solidariedade manifesta-se pelo apoio mútuo nas comunidades para

que se executem uma tarefa ou atividade em benefício de toda a comunidade.

A indignação contra a miséria e as más condições de educação, de

moradia e de cultura, a princípio, direcionava-se à militância política. Com a queda do
                                                          
142 Op. cit., p. 38 e 39.
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socialismo e a eclosão da globalização, os militantes passaram a atuar nas organizações

baseadas na ação voluntária, com o intento de transformar a sociedade.

Com isso, padrão do voluntariado evoluiu do mero assistencialismo à

promoção da cidadania. Enfatiza-se a educação e a capacitação profissional, além de temas

como preservação ambiental, promoção da ética na política e nos negócios, cultura e

defesa de direitos.

O voluntariado religioso surge da compaixão, valor ensinado por ícones

espirituais diversos. As tradições religiosas pregam a caridade para alívio das necessidades

dos pobres como forma de minimizar sofrimentos, ou o ato caridoso como condição para a

evolução do espírito, conferindo conforto às pessoas e auxiliando setores sociais menos

favorecidos.

A liberdade religiosa é um direito humano fundamental, integrando a

Declaração dos Direitos do Homem. A adesão a Deus e a profissão das crenças religiosas

são bens essenciais da pessoa, não podendo ser motivo de discriminação. O Brasil

reconhece a liberdade religiosa como um direito inato e anterior à lei, conforme averbado

no art. 5.º, caput, da Constituição: "Todos são iguais perante a lei, sem distinção de

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade

nos termos seguintes...". Segundo o entenimento do Ministro Ives Gandra da Silva Martins

Filho, a escolha do verbo garantir expressa a consciência do Estado de que não outorga

esses direitos porque eles são inerentes ao homem, e sim porque estes existem antes

mesmo da lei.143

O inciso VI do mesmo artigo constitucional aduz ser “inviolável a

liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos

religiosos e garantia, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e as sua liturgias”. O

termo “consciência psicológica” expressa o conhecimento que a alma tem de seus atos,

enquanto a consciência moral designa o juízo acerca da bondade ou maldade morais de um

ato que se vai realizar, que se está realizando ou que se realizou. “Crença”, por sua vez,

significa o conjunto de convicções íntimas dos indivíduos sobre sua posição no mundo e
                                                          
143 Op. cit., pp. 25 e 26.
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sua relação com poderes supremos e com o mais profundo de seu ser. Por “culto” entende-

se a faculdade de orar e praticar atos próprios. O inciso VII ainda proíbe a discriminação

religiosa: “ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa (...)”.

O trabalho religioso, não se constitui como objeto de um contrato, pois

destina-se à assistência espiritual e à divulgação da fé, não podendo ser avaliável

economicamente. A prestação de serviços dessa natureza se dá por religiosos ao próprio

ente religioso ou a terceiros.

As atividades espirituais prestadas ao ente religioso, tais como a

celebração de sacramentos, são deveres da religião, inerentes aos objetivos da igreja e

conferidos aos que, por motivos pessoais ligados à sua consciência, ingressam na vida

religiosa. Assim, não se permite falar que os interesses das partes são distintos ou opostos,

tal como acontece na relação empregatícia comum, nem tampouco em obrigações

contratuais de empregador e empregado. Isto significa que, em princípio, quando o

religioso desenvolve profissão evangélica à comunidade religiosa à qual pertence, está

excluído do ordenamento jurídico-trabalhista protetivo, pois a relação existente é causada

pelo cumprimento de seu voto de fé perante ordem religiosa, ainda que a função exercida

seja de caráter administrativo.

A doutrina e a jurisprudência brasileiras tendem ao entendimento de que

o trabalho desenvolvido pelo religioso é baseado na presunção da gratuidade, mesmo se

prestado em favor de terceiros externos à comunidade religiosa. Entende-se que a pessoa,

ao ingressar na igreja, se obriga perante o ente religioso a realizar serviços de várias

naturezas de forma gratuita. Em outros termos, não importa a espécie do trabalho

realizado, nem se o tomador é ente religioso ou um terceiro externo à igreja; o que

descaracteriza o contrato de emprego é a condição especial na qual a pessoa prometeu

servir, de corpo e alma, à sua congregação com votos de fé.

Por outro lado, o religioso poderá firmar contrato de emprego comum,

desde que tais serviços não decorram de seu voto de fé. Sendo serviços tipicamente

religiosos, e mesmo que prestados a terceiros, não poderão ser considerados objeto de um

contrato de trabalho. Caso, contudo, o indivíduo preste serviços não religiosos a ente que

não pertençam a sua igreja, na condição de trabalhador laico, tal prestação poderá ser
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objeto de um verdadeiro contrato de trabalho, podendo a organização religiosa ser

empregadora em relação a alguém que não pertença a seus quadros religiosos.

Assim, se o trabalhador laico que presta serviços à igreja e não se vincula

à ordem por votos de fé, poderá reunir os elementos caracterizadores da relação de

emprego com relação ao ente religioso no qual trabalha. Tal situação de subordinação

pressupõe, pois, ausência de uma relação causal direta com o cumprimento dos votos

impostos pelas regras da ordem religiosa e que o ente tomador dos serviços não seja aquele

ao qual pertence o religioso.

Mas a forma de trabalho que interessa ao presente estudo é aquele capaz

de auxiliar a auto-sustentabilidade das instituições Terceiro Setoristas, e que se afiguram

como instrumentos fundamentais na formação de metodologia de administração eficiente

diante dos objetivos de desenvolvimento de estrutura administrativa menos custosa e mais

eficaz.

4. Formas de utilização dos trabalhos religioso e voluntário pelas entidades do

Terceiro Setor

De acordo com Alice Monteiro de Barros, “encarado sob o prisma da

concepção humana, o trabalho tem um caráter pessoal, constituindo um ato de vontade

livre do homem; tem um caráter singular, na medida em que traduz uma expressão do valor

e da personalidade de quem o executa. Atua como meio de subsistência, de acesso à

propriedade, além de cumprir um conjunto de funções sociais”.144 Destaca a autora, ainda,

o aspecto jurídico sob o qual é encarado o trabalho na atualidade: “como objeto de uma

prestação devida ou realizada por um sujeito em favor de outro, e mais precisamente do

ponto de vista jurídico-trabalhista, o trabalho é uma prestação de serviço não eventual,

subordinada e onerosa, devida pelo empregado em favor do empregador. O trabalho

pressupõe atividade que se manifesta através de vários aspectos, os quais reclamam

atenção diversa por parte do ordenamento jurídico”.145

                                                          
144 Trabalho Voluntário e Trabalho Religioso. Revista LTr 64-05. São Paulo, 2000, p. 588.
145 Op. cit., pp. 588 e 589.
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O trabalho religioso é o precursor do trabalho voluntário em geral, e

emerge justamente após a revolução francesa, quando também as atividades clericais são

vistas como não passíveis de remuneração material. Com o passar dos anos, a prestação

voluntária de serviços foi ganhando maior corpo, destacando-se das meras atividades

religiosas para tomar um campo muito mais extenso.

O surgimento do Terceiro Setor, despiciendo dizer, mostrou-se decisivo

nesta senda, e levou à necessidade de regulação dessa “nova” espécie laborativa.

No Brasil, até 1998, tanto a doutrina quanto a jurisprudência eram

pacíficas em reconhecer o trabalho voluntário e o trabalho religioso como espécies

laborativas que não admitem vínculo de emprego entre tomador de serviços e trabalhador,

salvo, como nos adverte Ives Gandra da Silva Martins Filho, nos casos em que há

desvirtuamento da instituição ou em outras raras exceções de caráter mais abrangente,

situações que ensejaram o reconhecimento da relação de emprego.146

Todavia, enormes questionamentos sempre surgiram nos Tribunais,

mormente, em função de Reclamações Trabalhistas propostas por pessoas que exerceram

algum tipo de trabalho voluntário ou religioso e, posteriormente, pelas mais diversas

razões, buscaram auferir algum ganho econômico com estes serviços. Os casos mais

comuns havidos na Justiça do Trabalho eram de ações propostas por pastores ou ministros

de igrejas evangélicas contra as entidades em que estes organizavam e ministravam cultos,

ou, também, exerciam atividades de administração.

Visando encerrar as divergências existentes quanto à caracterização ou

não do trabalho voluntário ou religioso, buscando maior segurança jurídica nas relações

entre entidades tomadoras e trabalhadores, foi editada a Lei n.º 9.608, de 18 de fevereiro de

1998

                                                          
146 Op. cit., p. 46.
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A Lei n.º 9.608/1998 regula o serviço voluntário nos seus arts. 1.º a 3.º. O

termo utilizado pela lei tem sentido mais amplo do que o de mero trabalho voluntário,

abrangendo, dentre outras espécies, o próprio trabalho religioso.147 148

O referido diploma regula todo labor realizado gratuitamente como

manifestação de solidariedade ou civismo. Para que seja enquadrado no conceito da lei, o

trabalho não monetarizável deve ter as seguintes características: (i) ser voluntário e não

imposto; (ii) ser gratuito; (iii) ser prestado por um indivíduo e não por organização da qual

                                                          
147 Neste sentido, Ives Gandra da Silva Martins nos ensina que: “o conceito de trabalho voluntário é bastante

abrangente, não incluíndo expressamente o trabalho religioso, quando desenvolvido interna corporis da

congregação a qual pertence o religioso, mas abarcando toda e qualquer repercussão externa que este trabalho

possa ter em prol da sociedade. Na verdade, o conceito de é amplo o suficiente para albergar todo labor

realizado em caráter gratuito, como manifestação de solidariedade e civismo” (In: Manual do trabalho

voluntário e religioso: aspectos fiscais, previdenciários e trabalhistas. São Paulo. LTr, 2002. p. 50). Alice

Monteiro de Barros, por sua vez, afirma que “apesar da Lei n.º 9.601/1998 ter “estremecido os alicerces” do

art. 2.º, § 1.º da CLT, que estendia o vínculo empregatício aos que prestassem serviços em entidade de

beneficência, entendemos, entretanto, que à semelhança da lei italiana, o legislador brasileiro não exauriu

todas as hipóteses de trabalho gratuito e voluntário que possam ocorrer, entre os quais o serviço religioso.”

(Trabalho Voluntário e Trabalho Religioso. Revista LTr 64-05. São Paulo, 2000, p. 589). Salienta esta

autora, porém, que “se a atividade for de natureza tipicamente espiritual, de celebração de sacramentos,

desenvolvida no interior do Ente eclesiástico a que pertence o religioso, não há dúvida que a fattispecie é

disciplinada pelo direito canônico, não se lhe aplicando a legislação trabalhista” (Op. cit, p. 592).
148 Em sentido contrário, José Affonso Dallegrave Neto afirma que a Lei n.º 9.608/1998 não abrange o

trabalho religioso pois, “Quarto requisito da Lei n.º 9.608/1998: o trabalho voluntário encerra motivação

cívica, cultural, recreativa ou assistencial. Vejam os senhores que a Lei n.º 9.608/1998 não abrange a

convicção religiosa, logo, o trabalho religioso está alijado da Lei n.º 9.608/1998” (In: Trabalho Voluntário e

Religioso, Anais do III Congresso Nacional de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho do TRT da 15.ª

Região. Campinas, 2001, p. 45). Todavia, entendemos que, mesmo que se opte por esta interpretação de

caráter estritamente literal da lei, ainda sim o trabalho religioso pode se caracterizar tanto como atividade de

caráter cultural, pois a religião é, de fato, uma das mais evidentes manifestações de cultura que um povo

pode expressar, como também pode se caracterizar como atividade de caráter assistencial, pois uma entidade

religiosa, ainda que não preste qualquer tipo de assistência material àqueles que buscam apoio desta natureza,

presta, de qualquer forma, assistência espiritual aos seus seguidores, que buscam nas palavras proferidas

pelos sacerdotes durante cultos, sermões ou palestras um conforto para suas angústias, bem como

ensinamentos de caráter divino afim de que possam resolver os mais diversos problemas de suas vidas.
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ele faça parte; (iv) ser prestado para entidade governamental ou privada sem fins lucrativos

e voltada para objetivos públicos.

São condições para identificação do serviço voluntário: (i) que o

prestador seja pessoa física e que celebre o termo de adesão gratuita; (ii) que a entidade

seja pública (de qualquer natureza) ou privada, sem fins não lucrativos, que tenha objetivos

cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive

mutualidade (art. 1.º, caput, da Lei n.º 9.608/1998).

Evidentemente, o serviço voluntário não gera qualquer espécie de

vínculo empregatício, uma vez que falta um de seus elementos caracterizadores: a

onerosidade. Não gera, também, qualquer obrigação de natureza trabalhista, previdenciária

ou afim (art. 1.º, parágrafo único da Lei n.º 9.608/1998).

A prestação de serviços voluntários dar-se-á através da celebração de

termo de adesão entre a entidade, pública e privada, e o prestador do serviço voluntário,

dele devendo constar o objeto e as condições de seu exercício (art. 2.º da Lei n.º

9.608/1998). Ainda, poderá o prestador do serviço voluntário ser ressarcido pelas despesas

que comprovadamente realizar no desempenho de tais atividades (art. 3.º da Lei n.º

9.608/1998).

A lei não enumera tipos de função ou qualificação que podem ser objeto

do trabalho voluntário, nem diz se esta espécie laborativa deve ser prestada em

determinadas condições (sem subordinação, por exemplo). Destarte, entende-se que o

preenchimento dos requisitos supra é mais do que suficiente para ratificar a natureza

voluntária do serviço.

Do ponto de vista formal, é indispensável a assinatura do termo de

adesão escrito o qual ateste se tratar de serviço voluntário. Não havendo termo escrito a

registrar a voluntariedade, poderá o vínculo ser tido como empregatício. Membros de

instituições religiosas, padres, monges, pastores e congêneres, contudo, não precisam

assinar o termo de adesão exigido por lei, até porque a voluntariedade, como se disse,

decorre de seu voto de fé. Já os “colaboradores” devem cumprir o procedimento pelas

razões supra expostas. Em caso de dúvida, aconselha-se optar pela assinatura do termo

como medida de precaução. Sacristãos, organistas e campanários não exercem as
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respectivas funções por voto, de maneira que estão obrigados a assinar o termo de adesão

para evitar o elo de emprego.

O termo de adesão deve ser bastante minucioso, em especial no que diz

respeito às atividades do prestador de serviço. Caso durante a prestação de serviço

voluntário sejam exigidos serviços não constantes do termo de adesão, constatar-se-á o seu

desvirtuamento, que poderá implicar em reconhecimento do vínculo de emprego.

Profissionais contratados por instituições religiosas e assistenciais para

execução de tarefas não religiosas submetem-se ao regime trabalhista se não assinarem o

termo de adesão. Esse tipo de organização enquadra-se na categoria de empregador,

definida no art. 2.º da Consolidação das Leis do Trabalho. Importa ressaltar que Igrejas,

associações com objetivos sociais e entidades afins equiparam-se empregadores

“empresariais”. Por conseguinte, trabalhadores responsáveis por limpeza ou cozinha de

instituição religiosa jamais poderão ser tidos como empregados domésticos, visto que, de

acordo com a lei, domésticos são aqueles que prestam serviço para pessoa ou família (art.

1.º da Lei n.º 5.859/1972).

Se não se permite falar em empregado doméstico de instituição religiosa

e assistencial, afiguram-se plenamente admissíveis as figuras do diarista e do autônomo

ligados a entidade dessa natureza. Nada mais óbvio, considerando-se que as mesmas são

empregadoras assim como o são as empresas privadas comum, de finalidade lucrativa.

Desta feita, pode uma instituição religiosa contratar uma faxineira para limpeza em

determinado dia sem que isso represente um acordo de emprego.

Resumindo, as instituições religiosas e beneficentes relacionam-se com

seus prestadores de serviço de diversas maneiras: (i) sem qualquer registro, tendo em vista

a natureza canônica do vínculo, tal como ocorre com os mais altos expoentes religiosos

(pastores, padres e todos aqueles que trabalham em decorrência de uma profissão de fé);

(ii) com assinatura de termo de adesão, trabalho voluntário que pode ser desempenhado por

qualquer indivíduo que não almeje retribuição econômica, mas espiritual; (iii) com vínculo

autônomo para tarefas específicas e retribuição econômica e; (iv) com Registro na CTPS, a

exemplo do que acontece com toda sorte de empregados da iniciativa privada.
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O voluntariado resulta de um processo histórico que privilegiou a livre

associação entre as pessoas em detrimento do poder coercitivo do Estado. De acordo com a

definição das Nações Unidas, “voluntário é o jovem ou adulto que, devido ao seu interesse

pessoal e ao seu espírito cívico, dedica parte de seu tempo, sem remuneração alguma, a

diversas formas de atividade, organizadas ou não, de bem-estar social ou outros campos”.

No Brasil, o voluntariado tem raízes antigas, apesar do sistema produtivo

ter utilizado o trabalho escravo que representa a antítese ao trabalho voluntário.

O advento do Terceiro Setor atribui relevo à antiga figura do trabalho

voluntário. Base das organizações sociais, ora representa substituto aos postos de trabalho

assalariado nas sociedades em que o emprego torna-se cada vez mais escasso, ora constitui

ação de cidadania. Como principal força de trabalho do Terceiro Setor, o voluntariado

proporciona significativa redução de custos dos produtos ofertados à sociedade.

A influência da Igreja Católica na primeira metade do século XX, aliada

ao novo rumo dos movimentos sociais na década de 80, desencadeou a proliferação das

ONGs, cuja característica mais marcante é a utilização do trabalho voluntário. O trabalho é

desempenhado por pessoa física, sendo imprescindível, como se aventou, a celebração de

um termo de adesão gratuita. Não gera vínculo trabalhista, nem obrigação previdenciária.

Dada a relevância do impacto social dessa nova realidade, a entidade

“Parceiros Voluntários” desenvolveu um dos poucos estudos acerca do trabalho não

monetarizável. A pesquisa investiga a evasão do voluntariado ao trabalho social, traçando

seu perfil. Dentre os prestadores de serviços dessa natureza, observou-se maior

concentração do sexo feminino. Quanto à escolaridade, a freqüência de maior expressão é

com terceiro grau (ensino superior) completo. A disponibilidade de tempo é menor que

quatro horas semanais em setenta por cento dos casos. A área que mais desperta interesse é

a da cultura. O grupo caracteriza-se por pessoas componentes das camadas médias urbanas,

com acesso ao consumo de bens e serviços que suplantam as necessidades básicas,

incluindo ao de formação profissional e cultural.149

                                                          
149 OLIVEIRA SILVA, Jacqueline. Trabalho Voluntário: Motivação e Evasão. Trabalho realizado pela

Universidade Vale dos Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2001.
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Em relação à faixa etária, a maioria dos trabalhadores voluntários tem

menos de quarenta anos, ou seja, população formada cultural e politicamente sob o

processo de construção democrática do país caracterizado pelo discurso da busca de

cidadania que contemple liberdade de expressão e ação, direitos humanos e sociais e

reforma do Estado. O voluntário encontra-se na faixa populacional mais suscetível aos

processos de formação de opinião e à participação na vida pública.

O estudo também abordou a motivação dos indivíduos que participam

gratuitamente de atividades sociais. Os aspectos destacados, em geral, são de ordem ética

assistencial – ajudar pessoas carentes; humanitária – contribuir com o próximo com

possibilidade de crescimento espiritual; política – exercício de cidadania e; profissional –

praticar conhecimentos adquiridos na universidade e expectativa de emprego nas ONGs.

Lamentavelmente, porém, a gratificação simbólica – experiência de vida

e afetividade – não se mostra suficiente para manter boa parte do voluntariado em

atividade. Dentre os motivos de evasão, foram detectados na pesquisa a mudança do ritmo

de vida, o desaparecimento de tempo livre, o desgaste com deslocamento e com a atividade

em si, fatos imprevistos como problemas de saúde, aumento de família, mudança de cidade

e motivos profissionais. Há também o fator do desinteresse pelo tipo de tarefa, já que

algumas organizações não consideram expectativas e aptidões pessoais dos voluntários.

O trabalho voluntário passou a ter valor de grife. O marketing social e a

mídia de massas podem transformar a ação social voluntária em mercadoria. Aqueles que

buscam nesta atividade uma experiência profissional estão preocupados com o mercado e

não com a condição humana, revelando individualismo utilitarista em vez de solidariedade.

A ação social é apresentada como bem de consumo para a felicidade individual, mais do

que como dever moral com o próximo.

Ademais, os voluntários migram sem assumir compromisso com

regulações normativas e éticas exteriores. Mas a culpa não é só dos indivíduos que se

dispõem a trabalhar voluntariamente: também as Instituições, com sua inflexibilidade,

muitas vezes afastam o voluntário por não levarem em conta suas aptidões e dons.

Ganha enorme força na atualidade o voluntariado empresarial, cuja

trajetória de crescimento se apresenta hoje mais sólida do que a do próprio trabalho
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voluntário desenvolvido por pessoas físicas. Tradicional nos Estados Unidos, o

voluntariado empresarial espalhou-se no processo da globalização e adquiriu contornos

nítidos com a explosão do Terceiro Setor.

Pesquisa desenvolvida pelo SEBRAE revelou que sessenta e cinco por

cento das pequenas e microempresas apóiam o voluntariado de seus funcionários por meio

de medidas como divulgação das oportunidades de trabalho voluntário, apoio à formação

de grupos, estímulo à participação dos funcionários nas ações sociais da empresa e

dispensa de funcionários durante o expediente para realização de trabalho comunitário. O

estudo abrangeu um universo de 600 empresas de 107 municípios, em 21 Estados.

Para obter êxito e permanecer fiel ao objetivo, o programa de

voluntariado empresarial deve seguir alguns princípios relevantes como não ser

compulsório, ou seja, de adesão por livre escolha (uma vez engajado, porém, o voluntário

deve seguir normas, ser assíduo e responsável); ser democrático, não autoritário, um

espaço aberto ao debate para tomada de decisões e; não ter a autopromoção como

finalidade precípua.

Enfim, o trabalho voluntário afigura-se hoje como importantíssimo

instrumento – quiçá o mais importante de todos –  para que entidades componentes do

Terceiro Setor consigam manter a prestação dos serviços que compõem o seu objeto social

independentemente do recebimento de um volume significativo de doações e repasses.

Porém, cabe ressaltarmos, a contratação de trabalhadores nessas condições não pode se dar

de modo indiscriminado, sem atenção às normas vigentes, posto que procedimento

irregular nesse sentido pode porventura ocasionar um passivo trabalhista capaz de dar cabo

à existência da organização.

O que se sugere pela conclusão extraída do presente estudo é que a de

que entidade Terceiro Setorista que pretende ampliar a sua rede de atuação ou conter

despesas trabalhistas estabeleça um real programa de participação voluntária, atraindo

pessoas verdadeiramente dispostas a colaborar com projetos de caráter social e encarar

suas novas responsabilidades com disciplina e seriedade. À evidência, não se pode ignorar

os interesses e aptidões dos potenciais candidatos, o que permite a qualquer um antever

problemas com evasão do voluntariado e insucesso do programa social.
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Para encerrar, localizados os interessados – pessoas físicas e empresas –,

passa-se à implementação jurídica do projeto, com a formalização dos vínculos em atenção

ao que dispõe a lei em vigor. Dessa maneira, em pouco tempo a Instituição contará com

colaboradores reais, sem entrementes comprometer as receitas de que dispõe e que, na

maioria dos casos, são insuficientes para o fornecimento de serviços de qualidade.
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Capítulo 5

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

1. Aspectos Gerais

Primeiramente, como se sabe, os sistemas jurídicos dos países em geral

entendiam que qualquer organização de trabalhadores se constituía como uma forma ilícita

de associação e, justamente por conta disto, havia total proibição do exercício de qualquer

atividade de cunho sindical. Por tal razão, hoje corriqueiro ouvirmos o ensinamento de que,

no começo, os sindicatos e suas atividades se constituíam como objeto de estudo do Direito

Penal, e não do Direito do Trabalho.

Aliás, no Brasil, sob a influência do ideário da Revolução Francesa, a

Constituição de 1824 em seu art. 179, § 25150 extinguiu as corporações de ofício, que eram

consideradas como expressões da associação monopolista.

Desta forma, o primeiro momento histórico das organizações sindicais

foi marcado pela total proibição de sua formação. A reação, como não poderia deixar de

ser, foi a formação de organizações clandestinas de trabalhadores, que, por conseqüência,

eram impassíveis de controle, por serem ignoradas pelo sistema jurídico.

A Constituição Republicana de 1891 nada dispôs sobre as entidades

sindicais, limitando-se a consagrar a liberdade de associação na sua faceta mais genérica,

sem quaisquer preocupações com desdobramentos que se dessem como fruto da liberdade

sindical.

Se no primeiro momento histórico se deu a total proibição das entidades

sindicais, o segundo momento revela que referidas organizações saíram da ilegalidade,

ganhando significativa importância no sistema. Essa permissão de funcionamento,

contudo, teve seu preço, qual seja o controle não só jurídico como também político por

parte do Estado.

                                                          
150 Art. 179. [...] § 25 “ficam abolidas as corporações de ofícios, seus juízes, escrivães e mestres.”, apud

MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho, pág. 638.
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Em 1930, foi criado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, pelo

Decreto n.º 19.443, de 26 de novembro de 1930. Este novo órgão tinha como função,

dentre outras, atribuir aos sindicatos funções delegadas de Poder Público. Nesse momento,

nasce no Brasil um sistema de caráter meramente corporativista, no qual as organizações

sindicais eram feitas em torno do Estado e visavam o incremento dos interesses nacionais,

possibilitando a imposição de regras a quem fizesse parte dessas organizações, dentre elas

a cobrança de contribuições.

A despeito da função precípua de contribuição e custeio das atividades do

Sindicato, a interferência estatal suscitada pela cobrança tinha por escopo minar a

autonomia sindical, uma vez que a forma e os critérios de atuação da entidade, bem como a

fiscalização, foram estabelecidos pelo Estado, ficando a cargo dos sindicatos a arrecadação

e a coordenação dos trabalhos em prol do interesse da categoria profissional e econômica.

Nota-se, portanto, que o sindicato brasileiro nasceu atrelado ao Estado,

ao passo que em outros países europeus, os sindicatos surgiram da pressão social sobre os

respectivos ordenamentos jurídicos, em um movimento de baixo para cima. No nosso país,

o que se verificou foi a imposição de uma organização sindical totalmente controlada e

voltada para o Governo.

Pode-se citar inúmeros exemplos do controle e dirigismo estatal, um

deles, certamente o que mais interessa a este trabalho, é o imposto sindical, ou, como hoje

é chamado, a contribuição sindical. Como se vê, a própria denominação já evidencia a

forte inclinação estatal, uma vez que "imposto" é uma das espécies de tributo, típica

contribuição voltada à arrecadação do Estado.

A Consolidação das Leis do Trabalho, como não podia deixar de ser, não

se desvencilhou do dirigismo estatal, adotando como base o sistema autoritário de

organização sindical. A criação de sindicatos, bem como toda a aprovação para o seu

funcionamento dependia do Ministério do Trabalho, ou, mais precisamente, da figura do

Ministro. Dependia do Ministério do Trabalho também o reconhecimento do sindicato

como organização juridicamente válida, bem como a escolha de qual sindicato

representaria determinada categoria, caso existissem mais de um sindicato com as mesmas

pretensões.
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Apenas a título de ilustração, lembramos que o art. 521 da Consolidação

das Leis do Trabalho dispunha sobre os requisitos para o funcionamento do sindicato,

inclusive permitindo a intervenção do Ministro do Trabalho caso este órgão,

subjetivamente, entendesse-a necessária.

O controle estatal brasileiro sobre a organização dos trabalhadores teve

como base uma construção ideológica que determinou a nossa estrutura sindical.

Ao contrário do que ocorreu na Europa do século XIX, o progresso

latino-americano de um modo geral e o brasileiro, particularmente, é chamado de

“desenvolvimento capitalista de natureza tardia ”151, induzido de cima para baixo,

implementado por forças Estatais sem a liderança das forças de mercado. Na Europa, por

sua vez, a evolução capitalista é fruto, acima de tudo, das lideranças empresariais e de um

processo de inovação tecnológica.

No Brasil, o Direito do Trabalho surge num elenco de várias reformas

jurídicas, todas ligadas a um projeto de industrialização autoritária e centralizadora. O

processo de elaboração da estrutura jurídico trabalhista ganha densidade e organicidade a

partir do golpe do Estado Novo, em 1937. Desde então, ingressa-se em uma fase em que o

setor industrial cresce de forma vertiginosa e acelerada, através de uma estratégia de

substituição das importações. O resultado é que governo do Estado Novo, diante da

inovação econômica por que passa o país, se vê obrigado a estabelecer de uma série de

institutos jurídicos absolutamente novos e reformuladores.

Assim, verifica-se a elaboração, por exemplo, do Código de Processo

Civil, de 1939; do Código Penal e da Lei de Sociedades Anônimas, em 1940; do Código de

Processo Penal, em 1941; da Lei de Falências e Concordatas, em 1945. E nessa dinâmica

de renovação jurídica, ao se tentar dotar o país de uma infra-estrutura legal para dar conta

de um projeto autoritário de industrialização, é que surge o Direito do Trabalho,

corporificado legalmente na Consolidação das Leis do Trabalho, de 1943, numa clara

perspectiva de servir como mecanismo acomodador ou neutralizador das inevitáveis

tensões que surgiriam com a industrialização brasileira.
                                                          
151 José Eduardo Faria, em palestra proferida em novembro de 2003 no Congresso da Associação dos

Advogados Trabalhistas.
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Na Europa, o Direito do Trabalho surgiu como fruto de um processo de

confrontação classista, de uma tensão entre reforma e revolução, entre patronato e

operariado, de um processo por meio do qual determinadas conquistas trabalhistas – tais

como a liberdade de associação sindical e direito de greve – são vitórias de movimentos

proletários que transformaram certos comportamentos considerados ilícitos do ponto de

vista penal em direitos constitucionais subjetivos do ponto de vista do trabalho.

Os direitos subjetivos como a liberdade de associação sindical e direito

de greve  compunham, no século XIX, tipo penal. No Brasil, o Poder Público tentou

promover a evolução dos direitos subjetivos evitando os confrontos classistas, pois, com a

industrialização, necessariamente surgiriam os conflitos sociais, sendo necessária a

interposição de mecanismos jurídicos que neutralizassem tais confrontos enquanto o

desenvolvimento capitalista se viabilizava dentro de uma estratégia autoritária de poder.

Em um determinado momento, portanto, o Direito do Trabalho surge

como uma espécie de instrumento de regulação da cidadania. Os sociólogos do Direito, de

um modo geral, e os sociólogos do Trabalho, de um modo particular, procuram exatamente

mostrar que toda a habilidade desse planejamento oferece à sociedade uma série de direitos

do ponto de vista social e trabalhista. Entretanto, como efeito reflexo, o mesmo plano de

governo que aparentemente aprimora a legislação obreira acaba por esvaziar os direitos

consolidados, dentro de uma estratégia regulamentadora de disciplina da criação e do

funcionamento de sindicatos, da manipulação das lideranças sindicais.

O que se vê a partir de então é uma tentativa de administrar a

industrialização brasileira, minimizando ao máximo as tensões inevitáveis entre capital e

trabalho que o processo implicaria. Tal estratégia de cidadania regulada, de minimização

dos conflitos laborais por intermédio de uma engrenagem jurídica mais flexível em

comparação com os demais institutos jurídicos brasileiros, funcionou, ao menos à primeira

vista, de maneira extremamente eficaz, impedindo grandes conflitos. Infelizmente, porém,

dado o seu caráter “direcionado”, não permitiu o desenvolvimento completo da consciência

trabalhadora, e isso é um dos fatores que avivou a já presente desigualdade social.

O modelo autoritário em questão desapareceu no mundo inteiro, restando

apenas no Brasil, onde perdurou até a promulgação da vigente Constituição Federal. Não
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se pode ignorar, todavia, que ainda há fortes resquícios dos aspectos autoritários e

corporativos em nossa organização sindical. Assim como previam as Constituições de

1937, 1946, 1967 e a EC n.º 1/1969, a Constituição de 1988 estabelece a livre associação

profissional ou sindical, mas sempre com limitações. Uma dessas limitações, conforme

mencionamos, é a contribuição sindical compulsória.

A figura da contribuição sindical foi criada pela Constituição de 1937,

sob a denominação de “imposto sindical”. O art. 138 do referido diploma possibilitou aos

sindicatos a cobrança de contribuições mesmo daqueles que não faziam parte do quadro

dos associados, adotando como critério o conceito de categoria. O Decreto-lei n.º

1402/1939, em seu art. 3.º, confirmou o quanto disposto no art. 138 daquela Carta, tendo

posteriormente sido incorporado pela alínea “e” do art. 513 da Consolidação das Leis do

Trabalho. No mesmo Decreto-lei, o art. 35 determinava aos empregadores que

descontassem da folha de pagamento as contribuições devidas ao respectivo sindicato.

Igualmente, as alíneas “a” e “b”, do art. 38, passaram a ser, com ínfimas alterações, o atual

art. 548 consolidado.

Foi por meio do Decreto-lei n.º 2377/1940 que o imposto sindical passou

a ter quase todas as suas estipulações regulamentadas. De acordo com o art. 2º desse

diploma legal, a contribuição seria exigida em pecúnia, compulsoriamente, e devida por

todos os participantes de uma mesma categoria profissional ou econômica. O art. 3.º, por

sua vez, estipulava o pagamento anual, devendo o empregado recolher o correspondente a

um dia de trabalho, e os empregadores, um valor fixo em consonância com o seu capital

social.

Posteriormente, através do Decreto-lei n.º 4298/1942, o imposto sindical

teve sua aplicação, recolhimento e fiscalização regulamentados. Esse mesmo diploma legal

ainda previa a instituição da Comissão do Imposto Sindical no art. 10 , bem como a de um

Fundo Social Sindical (arts. 5.º e 6.º). É notório, aqui, o nítido caráter intervencionista do

Estado, pois a fundação desses órgãos permitia-lhe participar da aplicação das verbas.

A promulgação da Consolidação das Leis do Trabalho em 1943

sistematizou as matérias tratadas nos Decretos supracitados. O art. 513 regulamenta as

prerrogativas dos sindicatos, sendo uma delas a imposição de contribuições, devidas por
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todos participantes das categorias profissionais, econômicas, bem como por profissionais

liberais representados. Já o art. 548 atribui às contribuições o caráter de patrimônio das

associações sindicais, o que respalda a cobrança de mensalidade sindical ou contribuição

associativa.

A sistematização da cobrança, forma e pagamento da contribuição

sindical encontra-se regulamentada pela norma consolidada nos arts. 578 a 610. Por se

tratar de uma contribuição compulsória, que independe da vontade dos contribuintes, todas

os que pertencerem a determinada categoria profissional ou econômica deverão pagar a

contribuição sindical de uma só vez.

Conforme o art. 580 da Consolidação das Leis do Trabalho, temos a

contribuição sindical do empregado, do profissional liberal e das empresas. A do

empregado tem por base de cálculo um dia de seu trabalho; a do profissional liberal um

valor fixo, e; a da empresa, chamada de contribuição patronal, uma importância

proporcional ao seu capital social, registrado em seu Contrato ou Estatuto Social, e

consonante com a tabela progressiva do referido artigo.

O recolhimento da contribuição sindical patronal deverá ocorrer no mês

de janeiro de cada ano. As empresas que forem constituídas após o mês de janeiro deverão

recolher a contribuição quando requererem o registro no cartório competente, conforme

determina o art. 587 consolidado. O pagamento deve ser feito junto ao Banco do Brasil,

Caixa Econômica Federal ou outro estabelecimento bancário integrante do sistema de

arrecadação de tributos federais (art. 586 da CLT).

Os valores pagos a tal título serão repartidos entre as entidades que

compõem o sistema confederativo correspondente, cabendo 5% para a Confederação, 15%

para a Federação e 60% ao respectivo sindicato. Os 20% restantes são enviados à Conta

especial de Emprego e Salário.

A contribuição sindical tem por objetivo o desenvolvimento da respectiva

categoria econômica, garantindo assistência em várias áreas técnicas e médicas, promoção

de feiras e eventos, programas sociais, estudos econômicos que auxiliem o

desenvolvimento e crescimento dos seus membros, cooperativas de produtores e demais

medidas que divulguem e promovam os produtos e serviços de seus associados.
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A Constituição de 1946 não versava sobre o imposto sindical, porém, não

o proibia, o que nos leva a entender que os mencionados dispositivos da Consolidação das

Leis do Trabalho foram integralmente recepcionados.

Em 1962, o art. 580 celetista e seus parágrafos foram modificados pela

Lei n.º 4140/1962, a qual estipulou novas formas de cálculos e porcentagens do imposto

sindical devido pelos trabalhadores autônomos, profissionais liberais e empregadores. O

Estatuto do Trabalhador Rural, instituído pela Lei 4214/1963, estipulou, no art. 135, o

imposto sindical rural, ao qual se aplica subsidiariamente à Consolidação.

Foi por via do art. 217 do Decreto-lei n.º 27/1966 – o qual regulamentava

a Lei 5172/1966 –, que o imposto sindical passou a ser denominado de contribuição

sindical. No ano seguinte promulgou-se o Decreto-lei n.º 229/1967, que altera a redação da

Consolidação das Leis do Trabalho de “imposto sindical” para “contribuição sindical”.

A Constituição de 1967 previu no art. 159, § 1.º que os Sindicatos apenas

arrecadariam as contribuições, retirando-lhes a competência para instituí-las. Logo, a

exigência da contribuição sindical permanecia, pois somente a via legislativa

regulamentaria a arrecadação pelos Sindicatos. A Emenda Constitucional n.º 1/1969, em

seu art. 166, § 1.º, regulamentou a contribuição sindical de forma idêntica ao dito § 1.º do

art. 159 da Constituição de 1967.

A contribuição sindical possui natureza jurídica tributária, figurando na

orientação do art. 149 da Constituição Federal como contribuição de interesse das

categorias econômicas e profissionais. Trata-se de prestação compulsória (pois independe

da vontade do contribuinte), exigida em moeda corrente do País.

Em nosso país, o conceito de contribuição sindical afronta o princípio da

liberdade sindical e, conseqüentemente, a Convenção n.º 87 da OIT, porquanto é

modalidade de contribuição compulsória que leva em consideração o critério de categoria e

não o de associado. Portanto, o sindicato é custeado pela categoria profissional ou

econômica, ao invés de ser custeado somente pelos seus associados.

Porém a grande inovação trazida pela “Constituição Cidadã” está

expressa no dito art. 8.º, I, o qual dispõe que o Poder Público, entendido como Poder

Executivo, não poderá interferir ou intervir na organização sindical. Evidencia-se, portanto,
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uma grande mudança em relação ao modelo autoritário, uma vez que o Estado não mais

poderá tutelar o sindicato (intervir), como também não poderá determinar como as

associações farão ou deixarão de fazer suas atividades (interferir). Logo, os artigos

celetistas que estipulavam qualquer forma de intervenção ou interferência do Estado na

organização sindical foram revogados pela atual Constituição Federal.

2. Contribuição Sindical das Entidades do Terceiro Setor

Com relação às entidades sem fins lucrativos, ocorre algo diferente em

relação à contribuição sindical. Com efeito, o art. 580, § 6.º, da Consolidação das Leis do

Trabalho estatui que as entidades ou instituições sem fins lucrativos estão isentas de pagar

a contribuição sindical, desde que comprovem tal situação, formulando requerimento ao

Ministério do Trabalho.

Nos casos de entidades ou instituições não obrigadas ao registro de

capital social, para efeito de cálculo da contribuição  sindical, utiliza-se o valor resultante

da aplicação do percentual de 40% sobre o movimento econômico registrado no exercício

imediatamente anterior (art. 580 da CLT). Porém, nosso entendimento é o de que tal

tratamento diferenciado muitas vezes acaba por prejudicar essas entidades, uma vez que,

considerando a fórmula acima apontada, é possível que essas entidadessejam obrigadas a

pagar um valor mais elevado de contribuição, vez que o seu movimento de caixa pode ter

um valor significativo, algumas vezes.

Conforme já mencionado, o § 6.º do art. 580 da CLT exclui da regra

acima indicada as entidades ou instituições que comprovarem, por intermédio de

requerimento dirigido ao Ministério do Trabalho, que não exercem atividade econômica

com fins lucrativos, cabendo àquele órgão governamental conceder certificado de isenção

tributária referente ao pagamento da contribuição sindical patronal. Com tal diploma, a

entidade se encontra desobrigada de recolher qualquer valor a título de contribuição

sindical para o respectivo sindicato patronal.

Os requisitos necessários para obter o certificado da referida isenção

junto ao Ministério do Trabalho e Emprego foram estabelecidos por tal órgão através da

Portaria n.º 936, de 23 de julho de 1993, que exigia a comprovação de que a entidade sem
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fins lucrativos foi constituída com finalidade beneficente, filantrópica, assistencial,

caritativa ou religiosa, sendo mantida exclusivamente por contribuições, doações, auxílios

ou subvenções. Essas exigências impediam que algumas entidades sem fins lucrativos

fossem mantidas pela venda de serviços ou produtos, fato que abarcava um elevado grau

de desigualdade, visto que a forma de manutenção de uma instituição não pode determinar

o seu objetivo social.

Além do arrolamento expresso das finalidades e formas de manutenção

que uma entidade deveria possuir para receber o benefício da isenção das contribuições

sindicais, a Portaria determinava a aplicação integral dos recursos da instituição na

manutenção e desenvolvimento de seus objetivos, e, ainda, a proibição a todo tipo de

remuneração de seus dirigentes. Proibia, por fim, a distribuição de lucros e determinava

como imprescindível a manutenção da contabilidade, de forma a assegurar a exatidão

dessas informações.

No mês de agosto do mesmo ano de 1993, entretanto, o Ministro do

Trabalho emitiu nova Portaria, de n.º 1096, a qual revogou a portaria 936, com base em um

parecer que entendeu ser esta última inconstitucional. O parecer teve como fundamento o

princípio da não interferência estatal na organização sindical, conforme estipulado pelo

inciso I do art. 8.º da Constituição Federal, devendo o Ministério do Trabalho abster-se de

realizar qualquer ato que tenha como objetivo interferir em controvérsia interna da

estrutura sindical brasileira. Excluiu-se, portanto, o Ministério do Trabalho da função de

“administrador da contribuição sindical”, não devendo esse órgão interferir “nas

divergências” entre os sindicatos e as entidades em questão, no que se refere à concessão

de imunidade ou não.

A despeito dessa verdadeira confusão jurídica, o que se deve ter em

mente é que o § 6.º do art. 580 expressa a intenção do legislador em proteger as entidades

sem atividade econômica lucrativa, garantindo-lhes imunidade com relação a encargos

sociais onerosos que dificultem ou até mesmo inviabilizem a prestação de serviços de

ajuda comunitária às pessoas carentes. Sendo a entidade possuidora dos certificados que

atestem a sua situação jurídica de filantropia, o simples fato do Ministro do Trabalho não

mais conceder o certificado garantidor da referida isenção tributária não lhe retira o direito
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previsto no § 6.º do art. 580 da CLT, devendo, se for o caso, obter declaração judicial de tal

imunidade.

Confirmando essa intenção do legislador, nova Portaria do Ministério do

Trabalho, a n.º 1.012, de 4 de agosto de 2003, restaurou a antiga situação, restabelecendo

procedimentos para a comprovação da condição de entidade ou instituição sem fins

lucrativos com a finalidade de isenção da contribuição sindical patronal. Tal Portaria, ao

determinar critérios para a obtenção da isenção, reconhece a possibilidade da entidade ser

mantida por recursos advindos de outros meios que não apenas doações, contribuições ou

auxílios, o que facilita muito a atuação de entidades de Terceiro Setor que prestam serviços

ou vendem produtos em benefício de sua sustentabilidade. Os critérios apontados são

aqueles comuns aos exigidos para os demais certificados que atestam a condição

filantrópica de uma entidade, quais sejam: (i) declaração de que não exerce atividade

econômica com fins lucrativos, por meio da apresentação da RAIS – Relação Anual de

Informações Sociais – a partir do ano base de 2003 e; (ii) manutenção de documentos que

comprovem a condição declarada para apresentação ao Fiscal do Ministério do Trabalho;

A nova regulamentação prescreve que será considerada como entidade

sem fins lucrativos aquela que não apresentar lucro em suas contas ou que, caso o

apresente em determinado exercício, destine esse referido resultado integralmente ao

incremento de seu ativo imobilizado. Essa última determinação é notoriamente

desnecessária, pois a obrigatoriedade de cumprimento de diversos outros requisitos garante

a integridade da instituição, sendo que a exigência de investir eventual lucro no ativo

imobilizado poderá trazer dificuldades ao engessar os recursos da entidade.

Além da inexistência de lucro e da aplicação de eventual superávit em

ativo imobilizado, a Portaria preservou algumas exigências da legislação anterior, tais

como a de não remuneração de dirigentes pelos serviços prestados, aplicação integral dos

seus recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais, manutenção de

escrituração completa de suas despesas e receitas em livros revestidos das formalidades

que assegurem a respectiva exatidão e a conservação, em boa ordem, pelo prazo de cinco

anos, contados da data da emissão, dos documentos que comprovam a origem de suas
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receitas e a efetivação de suas despesas, bem como de todos os atos ou operações

realizados que venham a modificar sua situação patronal.

Os documentos a serem apresentados para que se comprove o estado

filantrópico ensejador da imunidade são: (i) o atestado de registro e certificado de Entidade

beneficente de Assistência Social (expedido pelo CNAS – Conselho Nacional de

Assistência Social); (ii) o comprovante da entrega de Declaração de Informações

Econômicas-fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ (fornecida pelo Ministério da Fazenda, no

qual conste a condição de entidade imune ou isenta); (iii) o estatuto da entidade ou da

instituição com a certidão do respectivo registro no cartório, e; (iv) a ata de eleição ou de

nomeação da diretoria em exercício, registrada em cartório.

Na hipótese de atuação da fiscalização, o auditor fiscal do trabalho, ao

verificar o não cumprimento dos requisitos necessários à comprovação da isenção, lavrará

o auto de infração respectivo, sendo que a decisão definitiva de procedência total ou

parcial do auto de infração constitui ato declaratório da não comprovação da condição de

entidade ou instituição sem fins lucrativos. A entidade que deixar de satisfazer os

requisitos estabelecidos na Portaria, que declarar falsamente sua condição de isenta, ou

mesmo que omitir informações que possam descaracterizar essa condição, terá a sua

declaração de finalidade não lucrativa suspensa.

Tendo em mente a série de distorções nos conceitos que envolvem a

contribuição sindical, as Medidas Provisórias n.° 236, 258 e 275, todas de 1990, previram a

extinção da contribuição. O Congresso Nacional, por sua vez, apresentou Projeto de Lei de

Conversão sob n.º 58/1990, o qual previa a extinção paulatina da contribuição sindical em

um período de cinco anos. Infelizmente, as referidas Medidas Provisórias não foram

convertidas em lei, bem como o referido Projeto de Lei, apesar da aprovação no Congresso

Nacional, acabou sendo vetado pelo Presidente da República.

Atualmente, o debate ganha nova evidência. O principal argumento para

a extinção das contribuições compulsórias é a de que este evento acabará por fortalecer os

sindicatos, desde que os mesmos empenhem seus esforços no objetivo de conquistar um

maior número de membros associados, garantindo um maior compromisso das entidades

sindicais para com os trabalhadores. Ademais, os sindicatos frágeis ou descompromissados
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perderão espaço, sendo extintos, iniciando-se um processo de seleção natural que

culminará com a permanência de poucos sindicatos, muito fortes e legítimos representantes

de suas respectivas categorias.

Considerando que as entidades sem fins lucrativos, se cumpridas as

exigências legais, não estão condicionadas por Lei a pagar a contribuição sindical (a única,

dentre todas as existentes, cuja cobrança é compulsória) surge a indagação sobre a

viabilidade da existência de Sindicatos no âmbito do Terceiro Setor, posto que os mesmos,

supostamente, não contariam com nenhum tipo de receita complusória para manter o seu

funcionamento.

Ora, a obrigatoriedade da contribuição sindical, como anteriormente

exposto, foi uma das formas encontradas pelo regime de governo totalitário para atrelar os

sindicatos aos interesses do Estado. O sindicato só tem legitimidade para efetuar a

cobrança da contribuição sindical se integrante do sistema legal, com o devido registro

junto ao Ministério do Trabalho. Antes da Constituição de 1988, aliás, o registro sindical

dependia de ato discricionário do Ministério do Trabalho. Obviamente, o órgão só

concedia o referido registro aos grupos que estivessem em parceria com os interesses

estatais.

O inciso I do art. 8.º da Constituição Federal especifica que, apesar de a

lei não poder exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, é necessário o seu

registro em órgão competente. Após alguns debates com relação à necessidade de tal

formalização junto ao Ministério do Trabalho, a questão acabou sendo pacificada pelo

Supremo Tribunal Federal, que entendeu que a competência do referido órgão para fins de

registro sindical foi recepcionada pela Constituição Federal, constituindo-se em um ato

vinculado subordinado apenas à verificação de pressupostos legais e não de autorização ou

reconhecimento discricionário. Assim, o registro sindical no Ministério do Trabalho é

recebido apenas para fins cadastrais e de verificação da unidade sindical, sem qualquer

interferência, intervenção ou autorização do Estado em relação às atividades do sindicato,

tendo por finalidade o reconhecimento de sua personalidade enquanto entidade sindical152.

                                                          
152 STF Pleno, m.v. MI 144-8-SP, Relator Ministro Sepúlveda Pertence j.3-8-92 p.10.381, in MARTINS,

Sérgio Pinto, Direito do trabalho, 17ª edição, Editora Atlas.
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Mesmo após o registro sindical, convinha à entidade de classe, no antigo

sistema, continuar como parceira dos interesses do Estado, ainda que tais interesses

estivessem em conflito com os da própria categoria representada pelo Sindicato. Isso

porque o recebimento da contribuição sindical obrigatória garantia a sobrevivência

econômica da entidade de classe em questão, pouco importando se os representados se

mostravam satisfeitos ou não com o trabalho desenvolvido. A obrigatoriedade da

contribuição sindical deixa o sindicato, de certa forma, livre para atuar inclusive contra a

vontade de suas bases.

Portanto os sindicatos representantes das entidades sem fins lucrativos,

na verdade, serão os autênticos sindicatos, pois, visto não contarem com contribuições

compulsórias, dependerão apenas da receita advinda de seus associados no

desenvolvimento de suas atividades. Em outras palavras, esses sindicatos necessitam de

um grande número de associados satisfeitos com a atuação sindical e dispostos a efetuarem

o  pagamento de contribuições não compulsórias. Nesses termos, estes sindicatos

precisarão agir de forma a legitimar a sua representação sindical perante a sua categoria

econômica.

Como receitas dependentes exclusivamente da vontade dos associados,

nossa legislação reconhece a contribuição confederativa, a assistencial e a mensalidade.

A contribuição confederativa é uma nova modalidade de receita das

entidades de classe, que está prevista no inciso IV do art. 8.º da Carta Magna. Tem por

objetivo o custeio do sistema confederativo, sendo fixada em assembléia da categoria

econômica ou profissional. Por não se tratar de prestação compulsória, sua natureza

jurídica não é tributária, sendo esta posição ratificada pelo Supremo Tribunal Federal, em

decisão de outubro de 1996.

Em outras palavras, o pagamento da contribuição confederativa se

constitui como obrigação consensual, porquanto depende da disposição do contribuinte. O

valor da prestação é fixado em assembléia sindical, de forma que somente os associados

participam do processo. Na lição do Professor Sérgio Pinto Martins, “Trata-se de uma

contribuição de cunho privado, exigida pelo sindicato, de acordo com a sua autonomia

sindical, para custeio do sistema confederativo, tendo como credores o sindicato da
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categoria econômica ou profissional, e como devedores os empregadores e empregados.”
153

 Também a contribuição assistencial é outra modalidade de contribuição

prevista em Lei. A CLT autoriza o sindicato a arrecadar as contribuições que lhe são

pertinentes, no art. 513. O art. 548, por sua vez, determina como patrimônio das

associações de classe as contribuições efetuadas pelos associados na forma do estatuto ou

conforme definido nas assembléias gerais. O fulcro da cobrança é o custeio das atividades

assistenciais do sindicato.

Por não se tratar de modalidade de contribuição compulsória, a

contribuição assistencial não tem natureza tributária, decorrendo da autonomia de vontade

do contribuinte, sendo fixada em assembléia de associados.

Destarte, tem-se que a contribuição assistencial e a confederativa só

poderão ser cobradas do associado do sindicato, pois, caso contrário, violar-se-ia o

princípio da livre filiação sindical. Esclarecendo, o sindicato só pode cobrar contribuições

daqueles que estão obrigados a cumprir os seus estatutos e que podem usufruir dos

benefícios conferidos pela entidade de classe. Aliás, essa orientação ficou consolidada pelo

Precedente 119 do  Tribunal Superior do Trabalho, que estabeleceu que fere “o direito à

plena liberdade de associação e de sindicalização cláusula constante de acordo,

convenção coletiva ou sentença normativa fixando contribuição a ser descontada dos

salários dos trabalhadores não filiados a sindicato profissional, sob a denominação de

taxa assistencial ou para custeio do sistema confederativo. A Constituição da República

nos arts. 5, XX, e art. 8, assegura ao trabalhador o direito de livre associação e

sindicalização”.

No mesmo sentido, considerando os princípios constitucionais

ventilados, e num trabalho de analogia, julga-se que idêntica orientação se aplica aos

empregadores no que diz respeito à cobrança de contribuições confederativa e assistencial.

Se o Tribunal Superior do Trabalho firmou posição pela tese de que os somente os

empregados sócios da entidade de classe estão obrigados ao pagamento das contribuições

cobradas pelo sindicato –  pois são os únicos beneficiários dos seus serviços  e sujeitos aos
                                                          
153 Direito do trabalho – 17ª edição. São Paulo. Atlas, 2002, p. 682.
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estatutos do sindicato –, o mesmo deve ser observado quando se trata do empregador.

Assim como os empregados, as empresas ou entidades apenas podem aproveitar os

benefícios oferecidos pelos sindicatos e só estarão sujeitas aos seus estatutos se forem

sócias da entidade de classe. Nesse caminho, por conseguinte, serão obrigadas ao

pagamento das contribuições em apreço unicamente no caso de integrarem os quadros

sociais da entidade sindical, a teor do preceito 119 já citado.

É importante salientarmos que se o pagamento das contribuições

confederativa e assistencial estiverem previstos em sentença normativa proferida em

dissídio coletivo, a competência para a exame da questão será da Justiça do Trabalho, por

se tratar de cumprimento de decisão da justiça especializada, conforme determina o art.

114 da Lei Maior. O mesmo ocorre se tal matéria for objeto de Acordo ou Convenção

Coletiva, por força da Lei 8.984/1995, que confere à Justiça do Trabalho poderes para

julgar os dissídios coletivos que tenham origem no cumprimento de Convenções Coletivas

de Trabalho ou Acordos Coletivos de Trabalho.154

Convém esclarecer, todavia, que o mesmo não ocorre com relação às

contribuições devidas ao sindicato representante da categoria econômica. Isto porque a

obrigatoriedade de pagamento dessa espécie contributiva decorre de Lei, e a competência

da Justiça do Trabalho nesses casos limita-se à apreciação de conflitos nos quais

participem, de algum modo, empregadores e empregados. Como a controvérsia

envolvendo o pagamento da contribuição sindical se coloca entre o sindicato dos

empregadores e os próprios empregadores, a solução deve partir da Justiça Cível Estadual.

                                                          
154 STJ, Súmula 222. Compete à Justiça Comum processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical

prevista no art. 578 da CLT.

STF, Súmula 666. A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição, só é exigível dos

filiados ao sindicato respectivo.

TST, Enunciado 290. Contribuição sindical patronal. Ação de cumprimento. Incompetência da Justiça do

Trabalho. DJ 11.08.2003 - Parágrafo único do artigo 168 do Regimento Interno do TST

É incompetente a Justiça do Trabalho para apreciar lide entre o sindicato patronal e a respectiva categoria

econômica, objetivando cobrar a contribuição assistencial.



107

Finalmente, as mensalidades, parcelas cobradas por entidades de caráter

sindical, constituem-se contribuição mensal prevista nos estatutos e cobradas apenas dos

filiados (art. 548, alínea “b” da Consolidação das Leis do Trabalho). Por notório, a

mensalidade também tem o escopo de sustentar as atividades promovidas pelo Sindicato

em benefício de seus associados (Clubes, Colônias de Férias, etc).

3. Enquadramento sindical das entidades do Terceiro Setor

O enquadramento sindical das entidades sem fins lucrativos depende da

atividade específica determinada em seu estatuto social. Isto significa que não basta a

finalidade social não lucrativa para indicar se este ou aquele Sindicato é o competente para

representar certa instituição. Relevante, sim, é a atividade específica constante do objeto

social.

A estrutura de enquadramento sindical, contida no art. 577 da CLT, no

respectivo quadro de enquadramento sindical, foi totalmente recepcionada pela atual

Constituição. Prevê ela a categoria econômica das Instituições Beneficentes, Religiosas e

Filantrópicas, com a correspondente categoria profissional dos empregados em tais

instituições, integrando o grupo 5º da Confederação Nacional do Comércio, referente a

categoria econômica de Turismo e Hospitalidade.

Entendemos que esse enquadramento sindical, dentro do grupo das

atividades de Turismo e Hospitalidade, foi determinado pelo fato que tais entidades,

normalmente, acolhem e abrigam idosos e crianças carentes e desamparadas, fornecendo

hospitalidade e auxílio. É certo, porém, que atualmente esse tipo de instituição exerce

funções mais amplas, que ultrapassam a mera hospitalidade, com o fornecimento de

diversos meios para a inserção social de pessoas carentes.

 Cabe aqui esclarecer, que o termo “beneficente” significa ato ou virtude

de fazer o bem e a caridade. “Filantropia” significa amor à humanidade e fazer caridade,

sendo que o termo “caridade” se traduz por belevolência e compaixão. Já o termo

“religioso”, por sua vez, tem o conceito de condutas conforme a religião.155 Nestas

                                                          
155 Aurélio Buarque de Holanda Ferreira – Novo Dicionário da Língua Portuguesa – inserir.
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expressões, e de forma genérica, as instituições integrantes dessa categoria econômica

exercem atividades de assistência ao próximo e sem finalidades lucrativas.

As entidades que compõem o Terceiro Setor, como já exposto em

capitulo anterior, podem ter diversos objetivos sociais, mas sempre são constituídas sem

finalidade lucrativa, para prestar serviços de interesse público, e, como tais, são detentoras

do certificado de utilidade pública fornecido mediante condições específicas pelo

Ministério da Justiça.

Algumas entidades prestam serviços públicos específicos de assistência

social e, como tais, portam o certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social –

CEAS – fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, às entidades que

exerçam atividades especificadas na Lei n.º 8742/1993.

Por sua vez, a definição de entidade de assistência social é dada pela Lei

Orgânica da Assistência Social (Lei. n.º. 8742/1993), em seu art. 3.º, que determina serem

entidades e organizações de assistência social aquelas que prestam, sem fins lucrativos,

“atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta lei, bem como

atuam na defesa e garantia de seus direitos”. Os beneficiários da lei em tela estão

especificados no art. 2.º, que menciona a proteção “à família, à maternidade, à infância, à

adolescência e à velhice, o amparo às crianças e adolescentes carentes, a promoção da

integração ao mercado de trabalho de pessoas necessitadas, a habilitação e reabilitação

de pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária”.

Por fim, o parágrafo único do referido artigo determina que “a assistência social será

realizada de forma integral com políticas setoriais, visando ao enfrentamento da pobreza,

à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender contingências

sociais à universalização dos direitos sociais”.

Deste modo, todas as entidades sem fins lucrativos, e que têm como

objeto a assistência social, nos termos acima expostos, também são denominadas de

“Entidades Assistenciais”.

As instituições integrantes da categoria de instituições beneficentes,

filantrópicas e religiosas do Estado de São Paulo, que antes de 1990 eram representadas

pelo SINHOSP – Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde, Laboratórios de
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Pesquisa e Análise Clínicas, hoje constituem uma categoria específica, possuindo sindicato

próprio, a saber, o SINBFIR – Sindicato das Instituições Beneficentes, Religiosas e

Filantrópicas, no Estado de São Paulo.

A criação de um Sindicato próprio, contudo, não se mostrou tranqüila na

prática. No dito ano de 1990, o SINBFIR obteve o seu registro sindical junto ao Ministério

do Trabalho. Tal registro, entrementes, foi impugnado pelo SINHOSP, que se considerava

como a entidade competente para representar os interesses das instituições sem fins

lucrativos. Somente após oito anos, o SINBFIR obteve no Supremo Tribunal Federal

decisão favorável a seu registro e o reconhecimento como a legítima entidade representante

da classe, através do seguinte voto do Ministro Marco Aurélio: “UNICIDADE SINDICAL

X DESEMBRAMENTO – LEGITIMAÇÂO CONTITUCIONAL – A liberdade de associação

profissional ou sindical encerra a regra. A exceção corre à conta da unicidade sindical.

Descabe potencializar esta última a ponto de ter-se como inviável, sob o ponto de ângulo

constitucional, o desmembramento de categoria agrupada na forma do art. 570 da

Consolidação das leis do trabalho. Tanto o preceito nele inserido quanto o que se segue

(art. 571) foram recepcionados pela Carta de 1988, quer sob o prisma explícito - caput do

art. 8 - quer de forma implícita, ante os novos ares democráticos. A inviabilidade do

surgimento de sindicato específico corre à conta das chamas das categorias diferenciadas

no que submetidas a estatuto único considerada a prestação de serviços- Precedentes-

Mandado de Segurança n.20.829/DF, Pleno, Relator Ministro Célio Borja – RTJ, p. 1045

a 1053 e Recurso em Mandado de Segurança n.21305/DF, Pleno, por mim relatado, RPJ

137, p.1131 a 1155.”

Cumpre aqui frisar, que a denominação beneficente e filantrópica, dentre

outros significados, remete ao exercício da caridade, portanto de auxílio aos necessitados,

conceito esse que vem de encontro com o disposto pela Lei Orgânica da Assistência

Social. Tanto é assim, que as duas denominações do certificado fornecido pelo Conselho

Nacional de Assistência Social, definia como filantrópica (Certificado de Entidade de Fins

Filantrópicos) e atualmente como beneficente (Certificado de Entidade Beneficente e de

Assistência Social) as entidades que prestam serviços de assistência social. Portanto, as

instituições filantrópicas e beneficentes necessariamente prestam serviços de assistência

social, sem fins lucrativos.
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Já, as entidades religiosas, ao contrário, podem ter como finalidade

serviços voltados à assistência social ou para outros tipos de atividade de interesse público.

Assim, resta evidente que as instituições beneficentes, religiosas e

filantrópicas em geral, exerçam ou não atividades de assistência social, são representadas

pelo Sindicato em comento.

Ocorre que a representatividade do comentado Sindicato,

especificamente no Estado de São Paulo, não resta indiscutível, pois outro sindicato

também avoca a representação da categoria econômica das entidades beneficentes,

filantrópicas e religiosas, também denominadas de assistência social. Esse outro sindicato é

conhecido como SINDELIVRE – Sindicato das Entidades Culturais, Recreativas, de

Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional no Estado de São Paulo.

À primeira vista é possível interpretar que o SINDELIVRE representaria

especificamente as entidades de assistência social voltadas às atividades culturais,

recreativas e de orientação e formação profissional. Tais entidades sem fins lucrativos

estariam prestando serviços de atendimento e assessoramento aos beneficiários da  Lei

8742/1993, mas, através de atividades específicas de recreação, cultural e formação

profissional.

Nesse caso, haveria por suposto duas categorias distintas, sendo uma

mais específica e a outra, mais ampla e global. Esta englobaria as demais entidades de

assistência social não voltadas às espécies de projeto arroladas no objeto do

SINDELIVRE, e por outro lado, o SINBFIR representaria as instituições de assistência

social de forma ampla, não englobando aquelas que desenvolvem atividades específicas

arroladas pelo SINDELIVRE.

Essa distinção entre representação ampla e específica de uma mesma

categoria por dois sindicatos distintos encontra respaldo na nossa organização sindical que

é composta por categorias, sendo as econômicas representativas das organizações

patronais, e as profissionais, representando os empregados, conforme previsto na

Constituição Federal, arts. 7.º e 8.º, sendo certo que o art. 570 da CLT dispõe,

expressamente, que os sindicatos serão constituídos por categorias.
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A definição de categoria econômica consta do art. 511 consolidado,

sendo constituída pelos entes que têm interesses econômicos comuns por empreenderem

atividades idênticas, similares ou conexas. Já na categoria profissional, encontramos uma

identidade de interesses em relação ao trabalho na mesma atividade econômica, ou, ainda,

em atividades similares ou conexas.

Conexas são as atividades que se completam. Não são idênticas ou

similares, mas complementam-se dentro de um mesmo tipo de atividade econômica, pois

concorrem para o mesmo fim. As similares não são do mesmo ramo, mas de ramos

parecidos, havendo certa analogia entre elas.

Pelo determinado no parágrafo único do art. 570 da Consolidação das

Leis do Trabalho, quando não for possível a sindicalização por identidade de categorias,

será possível a sindicalização por critério de categorias similares ou conexas. Portanto,

quando não existia o sindicato próprio e específico das entidades de assistência social sem

fins lucrativos, essa categoria econômica estava integrada a sindicatos de abrangência mais

ampla, como o dos Hospitais, de Hospedagem, Condomínios, dentre outras atividades.

Cumpre observar que, ainda nos dias atuais, em Estados onde não

encontramos sindicatos específicos de entidades voltadas à assistência social ou a projetos

específicos, essas entidades são representadas por sindicatos que abrangem tal categoria

apenas por serem conexas, pois, na verdade, englobam as mais genéricas atividades, como

os seguintes casos, dentre outros: (i) Uberaba – Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis,

Restaurantes, Bares, Estabelecimentos de Hospedagem e Alimentação, Asseio,

Conservação de Edifícios, de Lavanderias e Similares, Instituições Beneficentes,

Religiosos e Filantrópicas, de Sauna de Uberaba; (ii) Espírito Santo – Sindicato dos

Empregados de Empresas de Turismo, Casas de Diversão, Instituições Beneficentes,

Religiosas e Filantrópicas, Agência de Publicidade, Lavanderias no Estado do Espírito

Santo; (iii) Amazonas – Sindicato dos Trabalhadores em Santa Casa, Instituições

Filantrópicas, Beneficentes e Religiosas e em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do

Estado do Amazonas; (iv) Curitiba – Sindicato dos Empregados em Edifícios e

Condomínios Residenciais, Comerciais e Mistos, Empresas de Compra, Venda, Locação e
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Administração de Imóveis, Empresas de Turismo, Instituições Beneficentes, Religiosas e

Filantrópicas, Lavanderias e Similares de Curitiba.

Da mesma forma que a legislação admite a união de categorias similares

ou conexas em um mesmo sindicato, admite também, pelo art. 571 da CLT, o

desmembramento do sindicato principal e mais abrangente, para a formação do sindicato

específico. Diante de tal explicação, observa-se que um dos sindicatos em questão poderia

representar de forma ampla todas as entidades sem fins lucrativos que têm como atividade

preponderante a assistência social e serviços de utilidade pública, constituindo o sindicato

mais abrangente.

Contudo, determinadas entidades poderão ter como atividades

preponderantes e especificas as de caráter cultural, recreativo, profissional e de saúde, com

vistas a atingirem o seu objetivo de assistência social. Nesse sentido, seria possível que

instituições sem fins lucrativos e de assistência social, voltadas especificamente para outros

tipos de atividades, se constituíssem como sindicatos específicos, dissociando-se do

sindicato principal.

Então, a princípio, poderíamos supor que tal situação estaria presente na

distinção de representação entre o SINDELIVRE e o SINBFIR, sendo que esse último

representa as entidades beneficentes, religiosas e filantrópicas, de forma geral, enquanto o

outro representa as instituições que, através de atividades culturais, recreativas e de

orientação profissional, cumprissem o papel de assistência social, atingindo, portanto,

instituições com atividades mais específicas dentro da assistência social.

Mas, ao contrário, este não é o caso do SINDELIVRE e do SINBFIR,

pois ambos os Sindicatos, segundo os respectivos estatutos, representam a categoria das

entidades sem fins lucrativos de assistência social de forma ampla, e não específica, o que

acarreta um conflito diante do disposto no inciso II do art. 8.º da Constituição Federal, que

veda a criação de mais de uma organização sindical, de qualquer grau, representativa da

categoria econômica ou profissional na mesma base territorial.

Por outro lado, as instituições com ou sem fins lucrativos, que exerçam

atividades culturais, recreativas e de orientação profissional, não enquadradas em
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atividades de assistência social, encontraram no SINDELIVRE a devida representação

sindical.

Nesse grupo de enquadramento sindical, no que diz respeito à categoria

profissional no Estado de São Paulo, há uma maior divisão na estrutura sindical, com

entidades específicas como o SENALBA – Sindicato dos Empregados em Entidades

Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional do

Estado de São Paulo; o SITRAMEFA – Sindicato dos Trabalhadores em Entidades de

Assistência ao Menor e à Família e o Sindicato dos Empregados em Instituições

Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas de São Paulo. Nesse caso, os empregados das

instituições serão representados pelo sindicato que abrange a atividade específica da

instituição, já que a nossa legislação especifica que o enquadramento sindical dos

empregados será determinado pela atividade preponderante do empregador. Ainda assim,

aqui também há um conflito de representação entre o SENALBA e o SITRAMEFA, pois

ambos representam empregados de entidades de assistência social.

De todo o exposto, entendemos que o SINBFIR – Sindicato das

Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do Estado de São Paulo – é o

representante legal das entidades de assistência social. Realmente, tal legitimidade advém

do fato de representar de forma direta uma categoria econômica específica e determinada,

que envolve as instituições de assistência social cuja atividade preponderante seja

justamente o exercício da prestação de serviços de assistência social, nos termos da Lei

Orgânica de Assistência Social, atividade essa comprovada pelo respectivo certificado

(CEAS), da qual deve ser portadora.

Diante desse quadro bastante confuso, é importante que a entidade saiba

distinguir ao certo qual é o seu correto enquadramento, bem como o dos seus empregados,

afim de que se efetue corretamente o pagamento das contribuições, bem como se apliquem

as devidas normas convencionais. Havendo dúvida sobre a questão, a entidade pode

ingressar com Ação Declaratória junto à Justiça Estadual, para que esta determine qual o

Sindicato que legalmente a representa.

Em conclusão, faz-se assaz importante para a Entidade do Terceiro Setor,

conhecer e manter um relacionamento próximo com a organização sindical que a



114

representa, pois isso certamente lhe trará significativas vantagens no âmbito das relações

trabalhistas. Uma boa negociação coletiva pode implicar maiores benefícios aos

empregados e menores custos ao empregador, sendo esta a razão que justifica a inclusão do

tema num estudo centrado nos métodos de busca da auto-sustentabilidade de entidades do

Terceiro Setor.

A exemplo do que ocorre com a maioria dos institutos jurídicos debatidos

até o presente momento, porém, a instituição sem finalidade lucrativa deve se manter

atenta aos muitos aspectos legais que envolvem o enquadramento sindical. Doutro modo, é

possível que a referida instituição acabe por conceder direitos convencionais indevidos e

deixar de observar outros porventura devidos, além de diversos outros problemas que o

recolhimento de contribuições a Sindicato não competente pode ocasionar.
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Capítulo 6

TRABALHO DO MENOR

1. Introdução

Como resultado da Revolução Industrial do século XVIII, que

proporcionou a adoção de métodos competitivos e gerou a necessidade de grande produção

e baixo custo da mão de obra, aparecem na Inglaterra, em 1802, os primeiros vestígios de

um ordenamento jurídico trabalhista, alicerçado em regras básicas sobre medicina e

segurança do trabalho, jornada de trabalho no limite de doze horas diárias e idade mínima

para o trabalho de oito anos.

Até o momento histórico aventado, o menor trabalhador encontrava-se

em situação de completa desproteção, estando seu trabalho subordinado aos caprichos

patronais, com nítida exploração econômica. O menor, em resumo, constituía apenas e tão

somente mão-de-obra barata, abundante e dócil, sem direitos a postular.

Beneficiado por esta primeira tentativa de protecionismo legal, o menor

trabalhador foi progressivamente recebendo maior atenção por parte do Estado, quando

este passou a elaborar cada vez mais regras atinentes às relações de trabalho. Nessa esteira,

seguiram-se as obrigações de contratação por escrito, as primeiras greves, as organizações

sindicais, tudo em prol de condições mais dignas de labor.

Em 1917, a Constituição Mexicana incorporou pioneiramente diversos

direitos trabalhistas e sociais fundamentais. Dentre tais inovações, a Carta Magna em

questão representa grande conquista para a classe operária de baixa idade, ao proibir o

trabalho do menor de doze anos e ao limitar a jornada de trabalho dos mais jovens a seis

horas diárias.

No Brasil, a formação do ordenamento jurídico trabalhista ocorreu de

modo desordenado, caracterizando-se pela produção legislativa de leis esparsas as quais

ocasionaram diversos problemas interpretativos e sistemáticos. Como se sabe, para evitar o

caos iminente, o legislador pátrio optou então por um processo de reestruturação das leis

esparsas existentes, processo este consubstanciado na reunião dos dispositivos, em 1943,

no que se convencionou chamar “Consolidação das Leis do Trabalho”.
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De todo modo, o intuito maior do Estado ao promover a proteção do

trabalhador menor é o de garantir o seu desenvolvimento físico e psíquico, o que se

procede por intermédio de proteções nos âmbitos previdenciário, trabalhista e social.

Tendo como objetivo primordial a formação educacional básica do menor, a lei passa a

dispor sobre a idade mínima para o ingresso na vida profissional, bem como acerca de

outros requisitos, tais como o recebimento de instrução primária.

Ao final da Primeira Guerra Mundial, oportunidade em que se instituiu o

grande órgão de defesa do trabalho em nível mundial – a Organização Internacional do

Trabalho (OIT) –, houve um surto de preocupação com a dignidade do ser humano em seus

diferentes aspectos, todos igualmente atingidos pelos efeitos do conflito. Evidentemente, o

trabalho ganhou regras protecionistas de abrangência supranacional calcadas no objetivo

de impedir a sua banalização e desrespeito, posto que ligado à essência do indivíduo. Foi

por razões dessa ordem que a Convenção n.º 138, de 1973, fixou a idade mínima de quinze

anos como limite para o trabalho em qualquer setor da economia, visando não só garantir

uma escolaridade mínima do menor, como também impedir que este trabalhe durante este

ensino fundamental, o que indubitavelmente prejudica tal aprendizado.

Desde logo, porém, percebeu-se a necessidade de destinar tratamentos

diferentes a Países desiguais. Por conta disso, a Convenção em tela abriu exceção para

países em desenvolvimento, em relação aos quais o limite mínimo de idade para o trabalho

foi estipulado em quatorze anos e doze, no caso de aprendizagem. Mesmo assim, o

documento que formalizou o acordo contém incisivas disposições de estímulo a tais povos

para que estabeleçam políticas progressivas de elevação das idades mínimas. Para encerrar,

a Convenção proibiu, veementemente, a participação de menores em atividades que afetem

sua integridade física ou psíquica, com o escopo de preservar-lhes a integridade moral

garantir-lhes segurança.

A Convenção n.º 182, de 17 de junho de 1999, tratou das piores formas

de trabalho infantil, determinando que os países signatários agilizem providências no

sentido de eliminarem o trabalho de crianças e adolescentes nas atividades intoleráveis que

enumera. Com relação à proteção do adolescente no trabalho, há que se observar que deve

ser garantida a sua formação educacional básica, impedindo-se que o trabalho a prejudique.
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Nenhum labor poderá ser desenvolvido por menores em locais insalubres, perigosos, em

atividades noturnas ou penosas que possam comprometer o seu desenvolvimento físico,

moral e psíquico.

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 demonstra a predisposição do

constituinte pátrio em aderir à tendência global de proteção do labor do menor, ao ocupar-

se do trabalho do adolescente em diversos dispositivos. Com efeito, estabelece a Carta

Magna de 1988 que a educação é direito de todos e dever do Estado, da família e da

sociedade, e deve visar ao preparo para o exercício da cidadania e à qualificação

profissional para o trabalho (art. 205), garantindo de forma prioritária aos adolescentes o

direito à educação e à profissionalização (art. 227). Além disso, o mesmo art. 227, em seu

§ 3.º, incisos I a III, estabelece que o direito à proteção especial abrangerá os seguintes

aspectos: (i) idade mínima de dezesseis anos para admissão no trabalho (de acordo com a

Emenda Constitucional de n.º 20/1998); (ii) garantia de direitos  previdenciários e

trabalhistas e; (iii) garantia de acesso do trabalhador adolescente à escola.

Vê-se, pois, que o direito à profissionalização passou a ser prioridade e,

para sua materialização, foi ele inscrito no âmbito da política educacional, afora a

ampliação das hipóteses legais de aprendizagem. Possibilitar aos adolescentes a

profissionalização, e não apenas o mero tratamento assistencialista, significa investir no

futuro brasileiro, pois esses adolescentes farão parte da população economicamente ativa

que produzirá riquezas necessárias para o desenvolvimento sustentável de que tanto

necessita o país.

Além da disposição constitucional, as normas do Estatuto da Criança e

do Adolescente – ECA (Lei n.º 8.069/1990) contém importantes disposições acerca do

direito à profissionalização e à prestação do trabalho da criança e do adolescente. De igual

maneira, a Lei Federal n.º 6.494/1977, regulamentada pelo Decreto n.º 87.497/1982 e

alterada pela Lei n.º 8.859/1994, dispõe sobre a inserção do adolescente ao mercado de

trabalho por intermédio da realização do estágio de estudantes de estabelecimentos de

ensino regular, médio e superior.

Essas leis, analisadas em conjunto com a Lei n.º 9.394/1996, que

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, reconhecem a importância da
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preparação básica para o trabalho dos alunos matriculados no ensino regular ou

profissional via programas de estágio.

Diante do exposto, verificamos a existência de quatro vias ou formas

distintas do adolescente entrar em contato com o mercado de trabalho, quais sejam: (i)

como empregado, possibilidade que se cogita apenas aos maiores de dezesseis anos; (ii)

como aprendiz, o que abarca adolescentes com idade entre quatorze e dezoito anos; (iii)

por intermédio da atuação em trabalho educativo, conforme previsto no art. 68, do ECA,

cuja regulamentação encontra-se pendente (Projeto de Lei n.º 77, de 1997), e; (iv) como

estagiário, possibilidade que engloba alunos regularmente matriculados e que estejam

freqüentando cursos vinculados à estrutura de ensino público ou particular, de educação

superior, de ensino médio, de educação profissional de nível médio e superior (técnicos e

tecnológicos) ou escolas de educação especial.

Dessas quatro maneiras acima apontadas, o presente trabalho indicará de

forma sucinta a via contrato de trabalho, porque essa não envolve entidades do Terceiro

Setor, apesar de integrar o campo do Direito do Trabalho.

As vias estágio e trabalho educativo, apesar de encontram-se apenas em

paralelo ao Direito do Trabalho, não estando inseridas em seu campo, envolvem atividades

das entidades do Terceiro Setor e, portanto, serão analisadas de forma mais específica.

Já a via aprendizagem, por prever a participação direta das entidades sem

fins lucrativos e estar inserida no campo do Direito do Trabalho, será examinada de

maneira mais detalhada.

2. Contrato de Trabalho. Seus Aspectos Jurídicos em Relação ao Trabalho do Menor

O trabalho do adolescente entre 16 e 18 anos encontra uma série de

limitações que demandam algumas observações que serão apontadas de forma genérica,

como anteriormente já explicado.

 Ao adolescente em contato com o mercado de trabalho, é

terminantemente proibido o trabalho noturno, perigoso, insalubre ou penoso. O trabalho

noturno é aquele realizado entre as 22h de um dia e as 5h do dia seguinte. São atividades

perigosas as que envolvem contato com explosivos, materiais inflamáveis e alta voltagem
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em eletricidade. As atividades insalubres, por sua vez, são aquelas que, por sua natureza,

condição ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde,

acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e

do tempo de exposição aos seus efeitos. Por fim, as atividades penosas são aquelas que

demandam força muscular superior a 20kg para o trabalho contínuo, ou 25kg para o

trabalho ocasional.

Também é vedado ao adolescente o trabalho realizado em locais

prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social

(conforme dizeres do art. 67, III e IV, do ECA e do art. 425 da CLT). Não obstante,

somente é permitido o contato com o mercado de trabalho aos adolescentes em horários e

locais que não conflitem com a permanência do estudante na escola. Portanto, o trabalho

do menor só se viabiliza se o empregador garantir a freqüência às aulas, ou ministrar o

ensino ao menor no próprio estabelecimento de trabalho, conforme prevê o art. 427

consolidado.

No tocante à duração do trabalho, são aplicáveis as normas celetistas

(arts. 411 a 414). É permitida a prorrogação do trabalho do menor de dezoito anos, até duas

horas diárias, com redução ou supressão dos trabalhos aos sábados. No entanto, tais

prorrogações somente podem ser efetivadas quando o menor passar por prévio exame

médico. No caso de prorrogação da jornada diária, para atender necessidades

extraordinárias da empresa, deverá haver o pagamento de adicional de, no mínimo, 50% do

valor da hora de trabalho, bem como a concessão de um intervalo de 15 minutos antes da

prorrogação. O Ministério do Trabalho deve ser comunicado acerca da prorrogação da

jornada, no prazo de 48 horas antes da prestação do serviço extraordinário.

O menor não pode, em nenhuma hipótese, ter as suas férias fracionadas,

devendo gozá-las de uma só vez e, sendo estudante, tem direito de fazer coincidir suas

férias com as férias escolares. De acordo com as disposições constantes no art. 405, §§ 2.º

e 3.º, da CLT, o trabalho do menor é restringido ou proibido em diversas situações, que

vão desde o labor externo à sede da empregadora até o trabalho julgado moralmente
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condenável.156 As restrições em tela valem para todas as formas de inserção do menor ao

mercado de trabalho.

O adolescente maior de 16 anos pode firmar contrato de emprego

percebendo salário, estabelecendo duração por prazo determinado ou não, sempre com os

mesmos direitos e garantias do trabalhador adulto, afora algumas restrições já citadas e

condições especiais que visam protegê-lo de atividades e ambientes nocivos à sua saúde

física e mental, ou prejudiciais ao seu pleno desenvolvimento.

O menor que possua contrato de trabalho tem poderes para firmar recibos

de pagamentos. Porém, no caso de rescisão do contrato de trabalho, somente poderá dar

quitação com a assistência de seu responsável legal, conforme prevê o art. 439 da

Consolidação das Leis do Trabalho.

3. Estágio.Conceito

O estágio constitui instrumento de inserção do estudante no mercado de

trabalho, ao mesmo passo em que se lhe proporciona formação pessoal e profissional. Pode

ser definido como atividade de aprendizagem profissional, social e cultural oferecida aos

                                                          
156“Art. 405. Ao menor não será permitido o trabalho:

(...)

§ 2°. O trabalho exercido nas ruas, praças e outros logradouros dependerá de prévia autorização do Juiz da

Infância e da Juventude, ao qual cabe verificar se a ocupação é indispensável à sua própria subsistência ou à

de seus pais, avós, irmãos e se dessa ocupação não poderá advir prejuízo à sua formação moral.

§3°. Considera-se prejudicial à moralidade do menor o trabalho:

a) prestado de qualquer modo em teatros de revista, cinemas, boates, cassinos, cabarés, dancings e

estabelecimentos análogos;

b) em empresas circenses, em função de acrobata, saltimbanco, ginasta e outras semelhantes;

c) de produção, composição, entrega ou venda de escritos, impressos, cartazes, desenhos, gravuras, pinturas,

emblemas, imagens e quaisquer outros objetos que possam, a juízo da autoridade competente, prejudicar sua

formação moral;

d) consistente na venda, a varejo, de bebidas alcoólicas.”
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estudantes para o desenvolvimento de atividades relacionadas à sua área de formação,

mediante sua participação em situações reais de trabalho proporcionadas pelas empresas,

sempre sob a responsabilidade e coordenação da instituição de ensino a que pertence o

estagiário,.

Normatizado por uma legislação específica (Lei n.º 6.494/1977,

regulamentada pelo Decreto n.º 87.497/1982, alterada pela Lei n.º 8.859/1994 e pela MP

n.º 2164-41). Não é emprego, logo, não cria qualquer vínculo trabalhista entre as partes.

Tendo em vista que, por lei, o estágio não é emprego, e considerando que pode ser

praticado por alunos regularmente matriculados no ensino médio, técnico,

profissionalizante  e superior, não há que se falar em idade mínima de 16 (dezesseis) anos

para o seu cumprimento, bastando, apenas, que o estagiário esteja freqüentando um desses

níveis de curso regular, independentemente de sua idade.

O estágio profissional de estudantes se mostra, cotidianamente, essencial

para aqueles jovens que querem ingressar no processo produtivo integrando-se no mercado

de trabalho. A primeira legislação nacional sobre o tema, contudo, remonta à Portaria n.º

1.002/1967, do Ministério do Trabalho e Emprego, que determinava em seu art. 3.º que “os

estagiários contratados através de bolsas de complementação educacional não terão, para

quaisquer efeitos, vínculo empregatício com as empresas, cabendo a este apenas o

recebimento da bolsa durante o período do  estágio”.

Tempos depois, a Lei Federal n.º 6.494/1977 legislou sobre a

possibilidade de estágio a estudantes de estabelecimentos de ensino superior e do ensino

profissionalizante de segundo grau e supletivo. Por fim, Medida Provisória n.º 2164-41,

elaborada em agosto de 2001, alterou o art. 6.º da Lei em questão, esclarecendo a

possibilidade de estágio também para os alunos do ensino médio.

Em 1970, o Decreto n.º 66.546 possibilitou a implantação de estágios

para os estudantes do ensino superior de áreas prioritárias, especialmente engenharia,

tecnologia, economia e administração. Esses estágios poderiam ser oferecidos por órgãos

de entidades públicas e privadas para o exercício das atividades pertinentes às respectivas

especialidades.



122

Com a necessidade de aplicar na prática a teoria aprendida, o estágio

profissional surge como forma de possibilitar o exercício das teorias ensinadas. A

necessidade de aproximar a formação geral e a profissional proporcionando uma formação

integrada surge nos anos 1960, com o início de uma maior e efetiva industrialização do

País.

Nessa perspectiva integradora, e por influência das teorias do ensino

como formador do jovem para o mercado de trabalho, a antiga Lei de Diretrizes de Bases

do Ensino Nacional (Lei n.º 5.692/1971), estabeleceu uma reforma no ensino de segundo

grau, impingindo-lhe aspectos profissionalizantes que exigem do aluno, além da formação

geral, uma habilitação técnica. Assim, as escolas profissionais e técnicas iniciaram cursos

integrados, os quais, sobre uma base de formação geral, habilitava tecnicamente os alunos.

Atualmente a Lei n.º 6.494/1977, regulamentada pelo Decreto n.º

8.749/1982, conceitua o estágio curricular em seu art. 2.º como o procedimento didático-

padagógico que envolve “a atividade de aprendizagem social, profissional e cultural,

proporcionando ao estudante pela participação em situações reais de vida e trabalho de

seu meio, sendo realizada na comunidade em geral, ou junto a pessoas jurídicas de direito

público ou privado, sob responsabilidade e coordenação da instituição de ensino”. Com

isso, cumpre observarmos que o Decreto supra citado acabou por ampliar o conceito de

estágio para além da simples capacidade de operar certa técnica ao incluir, em sua

definição, aspectos de uma aprendizagem social, cultural bem como situações de vida

cotidiana. 157

Sem dúvida, as atuais exigências socio-econômicas determinam uma

educação que possibilite uma formação de cidadão integrada com o trabalho. Nessa era de

globalização, de avanço e de transformação da ciência da tecnologia e da informática, a
                                                          
157 “O que se visa, atualmente com os estágios é muito mais do que isso, pois devem ajustar o estudante no

trabalho em grupo, no convívio social, na troca de experiência, na capacidade de decidir, na responsabilidade

profissional, situações essas que envolvem comportamentos e habilidades, que não decorrem das lições

ocupacionais e sim das matérias de formação intelectual, como comunicação e expressão, cálculo e ética. São

situações de vida, tão ou mais importantes do que as estritamente tecnicistas.” NASCIMENTO, Amauri

Mascaro e PEREIRA DE SOUZA, Paulo Nathanael. O estágio dos estudantes do ensino médio nas

empresas. Editado pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE - Nacional), 2001. pp. 13 e 14.
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escola deve preparar o aluno para todas as necessidades e exigências do mercado

internacional, atendendo à flexibilidade e à criatividade características do atual processo

produtivo.

O novo conceito de estágio objetiva ajustar e equilibrar o estudante ao

meio em que deverá trabalhar, testando, na prática, os ensinamentos das disciplinas gerais:

“São requeridos dos jovens conhecimentos diferenciados, que incluem regras de

organização, capacidade de percepção armazenamento e atualização de informações,

utilização exata de procedimentos e símbolos matemáticos, manejo de linguagem  de

forma adequada à situação, pensamento voltado para uma dimensão estratégica,

organizadora e planejadora, bem como capacidade de lidar com regras e normas em

situações diferenciadas, facilidade de penetração comunicativa e situacional, bem como

capacidade especifica de trabalho cooperativo”. 158

O preparo para o exercício das atividades comerciais, organizacionais, de

informática e outras prevalecentes na economia contemporânea exigem dos alunos um

grande desempenho nas disciplinas escolares de formação geral. Os estágios, portanto,

devem enfatizar o saber tanto quanto a técnica de fazer, num processo de mútua integração.

É em razão disso, que a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei

n.º 9.394/1996 – reforça o entendimento de que todo saber teórico deve ser ensinado

simultaneamente com as correspondentes atividades de aplicação prática.

A nova LDB recomenda ainda que os educadores valorizem a

experiência extra-escolar do jovem vinculando sempre a educação com o trabalho e as

práticas sociais. Portanto, percebemos que a preocupação dos legisladores não é só com a

formação escolar, mas também com a cidadania e o próprio trabalho a ser executado pelo

jovem, como um meio de desenvolvimento social.

A LDB de 1996, no inciso II de seu art. 1.º, dispõe que a educação

escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. No mesmo sentido, o

art. 2.º também determina que a educação, além de constituir um dever do Estado e da

família, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Ainda, o art. 3.º, em seus itens X
                                                          
158 Idem, p. 15.
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e XI, reforça o quanto dito anteriormente, no sentido de que o ensino será ministrado com

base na valorização de experiência extra-escolar e na vinculação entre a educação escolar,

o trabalho e as práticas sociais.

Portanto, resta claro e evidente que a nova concepção de educação prevê

a necessidade de prática social e experiência no trabalho na formação educacional. De fato,

a LDB, em seu art. 35 reitera que “o princípio integrativo entre os jovens que buscam

formar a cidadania e o trabalhador, ao declarar que a educação deve flexibilizar ao

máximo a capacidade do aluno de continuar aprendendo ao longo da vida. E mais levar

sempre o aluno à compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos dos processos

produtivos, relacionando a teoria com a prática de cada disciplina”.

Ainda, o art. 82 da referida lei estabelece claramente que “os sistemas de

ensino estabelecerão as normas para a realização dos estágios dos alunos regulamento

matriculado no ensino médio ou superior em sua jurisdição”, adicionando no parágrafo

único que “o estágio realizado nas condições deste artigo não estabelece vínculo

empregatício, podendo o estagiário receber bolsa de estágio, estar segurado contra

acidente e ter cobertura previdenciária prevista na legislação específica”.

Com isso, fica evidente que à medida em que a sociedade moderna exigiu

o aperfeiçoamento da formação profissional como um dos meios de combate ao

desemprego e de integração entre a escola e a empresa, incentivando o ingresso de jovens

no mercado de trabalho, a educação voltada para a efetiva utilidade profissional tornou–se

um dos temas fundamentais da sociedade atual.

A aprovação, pela OIT, da Convenção n.º 142, de 1975, é reflexo desse

movimento. O art. 2.º do documento, ratificado pelo Brasil em 24 de novembro de 1981,

não dá margem a dúvidas, ao enfatizar que devem os Estados membros “estabelecer e

desenvolver sistemas abertos, flexíveis e complementares de ensino geral técnicos e

profissional, assim como de orientação escolar e profissional e de formação profissional,

tanto dentro do sistema oficial de ensino como fora do mesmo”.

Nesse sentido, o Conselho Nacional de Educação, através da resolução

n.º 1/2004, definiu diretrizes para a organização e realização de estágio de alunos da

educação profissional e do ensino médio, configurando a atividade de estágio como um



125

Ato Educativo e procedimento didático-pedagógico de competência da instituição de

ensino.

 Em síntese, o estágio não poderá existir sem a atuação ativa e constante

da instituição de ensino, não se caracterizando como trabalho na sua acepção corrente, e

sim como aprendizado e treinamento. Daí porque não é emprego, não gerando vínculo

dessa natureza com a empresa em que se realiza. No entanto, a empresa é obrigada a

oferecer ao estudante experiência no âmbito de sua formação, além de não permitir que o

estágio seja desvirtuado ou desenvolvido em atividades que possam prejudicar o seu

desenvolvimento e afastá-lo da escola.

Corroborando tal assertiva, cumpre observar que a nova Resolução de no

1/2004 do Conselho Nacional de Educação atendeu ao constante no art. 2.º da LDB, ao

estabelecer as normas para a localização dos estagiários matriculados no ensino médio ou

superior. Com efeito, tal resolução define especificamente as diretrizes para a organização

e a realização de estágio de alunos da educação profissional e do ensino médio, inclusive

nas modalidades de Educação Especial e de Educação de Jovens e Adultos.

Ao definir que o estágio será configurado com um ato educativo, a

resolução em respeito à legislação pertinente prevê a necessidade do Termo de

Compromisso entre a empresa e o estudante, sempre com a intervenção da instituição de

ensino a qual este faz parte, e que estipula a carga horária máxima de cada tipo de estágio,

bem como a sua duração.

O referido Termo de Compromisso deve estipular, ainda, ajuda

especializada ao estagiário portador de deficiência e como na lei específica, admitem a

participação dos ajustes de integração como auxiliares das instituições de ensino na

realização dos estágios. Portanto, ao regulamentar o estágio vinculado ao ensino de nível

médio, dentre outros, não resta dúvidas da possibilidade legal das empresas cederem

estágios aos estudantes desse nível de ensino.

4. Aspectos Jurídicos do Estágio

O estágio, por sua função educacional, apesar de reunir os elementos da

relação de emprego, não faz  que o estagiário seja legalmente considerado um empregado
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daquele que toma seus serviços. Trata-se de uma relação jurídica com embasamento social,

cujo escopo maior é incentivar o aperfeiçoamento e a complementação da formação

profissional do estudante, motivo pelo qual se coloca isenta dos custos de uma relação

jurídica trabalhista. Entretanto, o estágio deve ser real e estar de acordo com os objetivos

educacionais, pois, caso seja desvirtuado, poderá ser considerado pela Justiça do Trabalho

como uma relação de emprego dissimulada.

Desta forma, o estágio visa complementar o ensino recebido pelo

estudante no estabelecimento escolar a que se vincula, devendo, portanto, proporcionar

experiência prática correspondente ao conhecimento recebido. A instituição de ensino é

responsável pelo programa de estágio a ser cumprido pelo estudante na empresa ou no ente

público, planejado, executado, acompanhado e avaliado por ela, segundo os currículos,

programas e calendários escolares. O estabelecimento escolar também deve zelar para que

o estágio proporcione a experiência buscada, facilitando tanto o exercício futuro de uma

atividade profissional, como a visão prática do conhecimento teórico recebido.

Sem dúvida, o estagiário é uma figura jurídica sui generis, que só existe

formalmente se preenchidos certos requisitos exigidos em lei específica, uma vez que, tal

qual no contrato de trabalho, estarão presentes no contrato de estágio a pessoalidade, a

subordinação, a continuidade e, eventualmente, a onerosidade, que são os mesmos

requisitos caracterizadores do contrato de trabalho (inteligência do artigo 3º, da

Consolidação das Leis do Trabalho). Todavia, o estagiário não faz jus a nenhum direito

trabalhista.

A distinção entre o contrato de trabalho e o de estágio dá-se pelo fato da

finalidade ser, neste último, pedagógica, visando a formação profissional do estagiário. A

lei que elenca os requisitos para a contratação de estagiários é a Lei n.º 6.494, de 7 de

dezembro de 1977, regulamentada pelo Decreto n.º 87.497, de 18 de agosto de 1982.

De acordo com a referida lei, existem dois tipos de estágio: (i) o

curricular, que é desenvolvido como complementação do ensino e da aprendizagem,

executado, supervisionado e avaliado conforme os currículos, programas e calendários

escolares, previstos no art. 3.º da referida lei, e; (ii) o de ação comunitária, que consiste no

estágio independentemente do aspecto profissionalizante, é exercido mediante a



127

participação do estudante em empreendimentos ou projetos de interesse social junto à

comunidade e a sua validade não depende de celebração de termo de compromisso entre o

estudante e a entidade concedente.

Nos termos dos artigos 2o e 3o, do Decreto n.º 87.497/82, consideram-se

estágio curricular as atividades de aprendizagem social, profissional e cultural,

proporcionadas ao estudante pela participação em situações reais de vida e trabalho de seu

meio, realizada na comunidade em geral ou junto a pessoas jurídicas de direito público ou

privado, sob responsabilidade e coordenação da instituição de ensino.

Segundo a Resolução n.º 1/2004, do Conselho Nacional de Educação,

cinco são as modalidades do estágio curricular vinculados a curso de educação

profissional, nos níveis básicos, técnico e tecnológico, ou de ensino médio, com orientação

e ênfase profissionalizante, quais sejam:

(i) O estágio profissional obrigatório, em função das exigências

decorrentes da própria natureza da habilitação ou qualificação

profissional, planejado, executado e avaliado à luz do perfil

profissional de conclusão de curso;

(ii) O estágio profissional não obrigatório, mas incluído no

respectivo plano de curso, o que o torna obrigatório para os seus

alunos, mantendo coerência com o perfil profissional de

conclusão do curso;

(iii) O estágio sócio-cultural ou de iniciação científica, previsto na

proposta pedagógica da escola, como forma de contextualização

do currículo em termos de educação para o trabalho e a cidadania,

o que o torna obrigatório para os alunos, assumindo a forma de

atividade de extensão;

(iv) O estágio profissional, sócio-cultural ou de iniciação científica,

não incluído no planejamento da instituição de ensino, não

obrigatório, mas assumido intencionalmente por ela a partir de

demanda de seus alunos ou de organizações de sua comunidade,
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objetivando o desenvolvimento de competência para a vida

cidadã e o trabalho produtivo;

(v) O estágio civil, caracterizado pela participação do aluno em

decorrência de ato educativo assumido intencionalmente pela

instituição de ensino, em empreendimentos ou projetos de

interesse social ou cultural da comunidade, ou em projetos de

prestação de serviço civil, em sistemas estaduais ou municipais de

defesa civil, ou prestação de serviços voluntários de relevante

caráter social, desenvolvidos pelas equipes escolares, nos termos

do respectivo projeto pedagógico. Somente perante atividades ou

programas de natureza pública ou sem fins lucrativos poderá ser

exercida a modalidade de estágio civil.

O estágio vinculado ao ensino superior é entendido como estágio

curricular sem qualquer resolução específica, devendo obedecer a legislação vigente.

Não são todas as pessoas que podem firmar contrato de estágio. Só pode

ser estagiário o estudante de curso de educação superior, de ensino médio, de educação

profissional de nível médio ou superior ou escola de educação especial, nos termos do art.

1.º, § 1.º da Lei n.º 6.494/1977, com a nova redação dada pela Medida Provisória n.º 2.164-

40/2001, de 26 de julho de 2001.

Os estudantes aos quais se refere o art. 1.º supra citado, podem estar

matriculados em escolas públicas ou particulares. Todavia, a lei não só exige a

comprovação da matrícula, como também da freqüência ao curso. Os documentos que

comprovam o preenchimento desses dois requisitos deverão estar em posse da empresa que

conceder o estágio. Havendo irregularidade na matrícula ou freqüência ao curso, restará

descaracterizado o estágio, configurando-se a relação de emprego nos moldes do artigo 3.º

da Consolidação das Leis do Trabalho.

O professor Sérgio Pinto Martins esclarece que “há vantagens para as

partes envolvidas com o estágio: a) a escola tem a possibilidade de dar ensino prático ao

aluno, sem qualquer custo; b) o estudante adquire experiência prática no campo de

trabalho, mesmo ainda fazendo o curso; c) a empresa passa a contar com a pessoa que está
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qualificando-se profissionalmente, porém sem ter qualquer encargo social sobre os

pagamentos feitos ao estagiário”.159

Portanto, o estágio é constituído de aspectos jurídicos próprios e

específicos, sendo o mais importante deles a relação jurídica triangular em que aparecem

como partes o estudante, a instituição de ensino e a empresa concedente. Os demais

aspectos que configuram a relação de estágio são: (i) a existência de termo escrito de

compromisso entre o estudante e a parte concedente; (ii) a interveniência obrigatória da

instituição; (iii) a existência de bolsa de complementação educacional; (iv) obrigatoriedade

do seguro de acidentes pessoais do bolsista feito pela empresa, e; (v) o cumprimento do

prazo de duração do estágio.

O professor Maurício Godinho Delgado resume que a correção e

regularidade do estágio dependem de dois tipos de requisitos jurídicos, a saber: os formais

e os materiais. Cumpre ressaltar que como na relação de estágio, geralmente, estão

presentes todos os elementos caracterizadores da relação de emprego, é essencial que os

requisitos formais e materiais específicos estejam presentes.160

As exigências formais à correta configuração legal do estágio são: (i) a

devida qualificação das partes envolvidas (estudante, tomador de serviços e instituição de

ensino); (ii) celebração do termo de compromisso, entre o estudante e o concedente do

estágio, desde que não se trate de estágio sob a forma de ação comunitária.

A participação da instituição de ensino no encaminhamento do estágio é

exigida pela legislação pertinente, e o concedente do estágio deve providenciar a concessão

de seguro de acidentes pessoais em seu favor.

Como já apontado, o estagiário deve estar regularmente matriculado em

curso vinculado ao ensino público ou particular da rede de ensino regular, ou ainda em

curso de nível superior, profissionalizante, nível médio ou escola de educação especial.

Repise-se, a regular matrícula do estagiário na escola com efetiva freqüência às aulas é

elemento essencial ao estágio.

                                                          
159 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 17.ª ed. São Paulo. Atlas, 2003, p. 165.
160 Curso de Direito do Trabalho. São Paulo. LTr, 2003, p. 321 e 322.
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A Lei 6.494/1977 estipula em seu art. 5º que a jornada de trabalho do

estagiário deverá ser compatível com o horário das aulas e com o horário da parte que

concede o estágio, sendo que o Decreto 87.497/1982 estipula no seu art. 4.º, “b”, que

caberá à instituição de ensino especificar a jornada de trabalho do estágio curricular. Do

mesmo modo, a duração do estágio será determinada pela instituição de ensino, sendo

certo que não poderá ser inferior a um semestre letivo, devendo ser realizado, a princípio,

ao longo do curso.

Cumpre aqui observar que a carga horária para os estágio curriculares

vinculados aos cursos médios, de formação profissional e técnicos também devem ser

estipulados pelas instituições de ensino. Entretanto, a Resolução n.º 1/2004 do Conselho

Nacional da Educação determina limites para a respectivas jornadas de estágio.

De acordo com tais limitações, a carga horária do estágio profissional

não poderá ultrapassar 6 horas diárias num total de 30 horas semanais. A carga horária do

estágio supervisionado do aluno do ensino médio, de natureza não profissional, terá o

limite de 4 horas diárias e 20 semanais. Já o estágio profissional referente a cursos com

períodos de aulas alternados em sala de aula e campos de estágio não poderá exceder a 40

horas semanais.

A Lei n.º 6.494/1977 e o Decreto n.º 87.497/1982, não fixam a jornada a

ser cumprida pelo estagiário, nem tampouco asseguram-lhe o direito a férias anuais. É

previsto, apenas, que o horário do estágio deve ser compatível com o horário escolar, e

que, no período de férias escolares, a jornada de trabalho do estagiário será estabelecida de

comum acordo entre ele, a empresa e a escola. Todavia, podemos afirmar que não há

empecilho para a concessão de férias aos estagiários, inclusive porque a própria lei prevê a

modificação da jornada de trabalho do estagiário no período das férias escolares.

Nesse sentido, inclusive, cumpre apontar para a existência de norma da

Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (Resolução n.º 1, de 21 de

janeiro de 2004), que não apenas autoriza como torna obrigatória a concessão de férias
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(denominadas “recesso”) nos estágios de duração igual ou maior que um ano.161 Apesar

dessa Resolução dispor, apenas, sobre o estágio de alunos da Educação Profissional e do

Ensino Médio, ela confirma a validade da concessão de férias para os estagiários,

especialmente porque o estágio de alunos do ensino médio e da educação profissional é

regulado pela mesma lei que regula o estágio dos estudantes do ensino superior (Lei n.º

6.494/1977).

Concluindo pela possibilidade de concessão de férias aos estagiários, é,

de todo modo, conveniente que algumas providências sejam tomadas com vistas à redução

dos riscos inerentes a essa prática, entre as quais podemos apontar: (i) o cuidado de não se

chamar esse período de “férias”, mas, por exemplo, de “recesso”, tal como feito na norma

acima transcrita, e; (ii) fazer constar do Termo de Compromisso, celebrado com o

estagiário e a instituição de ensino, a possibilidade de concessão desse recesso, para que

ele conte com a expressa concordância da escola.

Com relação à bolsa de complementação educacional, eventualmente

paga, não tem ela natureza salarial, não é obrigatória, sendo juridicamente possível outra

forma de contraprestação que venha ser acordada entre as partes. Nesta senda, o art. 4.º da

Lei n.º 6.494/1977, determina que o estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de

contraprestação. Sendo certo que sobre a bolsa ou qualquer outra verba recebida pelo

estagiário não incidirá qualquer contribuição, pois não constiui verba salarial que poderá

ser paga ao estagiário. O imposto de renda poderá incidir no caso de o montante pago

exceder o limite da isenção.

O estagiário poderá inscrever-se facultativamente junto à Previdência

Social na condição de segurado facultativo, para contagem de tempo de serviço (arts. 11 e

14 da Lei 8.212/1991). A lei referente ao estágio não obriga a anotação do estágio na

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), mas caso seja de interesse das partes a

entidade concedente poderá efetuar a anotação do estágio na Parte referente às ou a

                                                          
161 “Art. 8º. Os estágios supervisionados que apresentem duração prevista igual ou superior a 01 (hum) ano

deverão contemplar a existência de período de recesso, proporcional ao tempo de atividade,

preferencialmente, concedido juntamente com as férias escolares.”
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anotações gerais.  O estagiário, mesmo que menor de dezesseis anos, terá a CTPS expedida

pelo Ministério do Trabalho.

Todas essas obrigações deverão estar expressamente previstas em

instrumento próprio, denominado Termo de Compromisso, assinado entre a empresa ou

ente público e o estudante, com a intervenção obrigatória da instituição de ensino. Como já

apontado, o referido Termo de Compromisso deverá especificar também a carga horária do

estágio, compatível com a carga horária cumprida na escola, salientando novamente que,

no caso do estudante de ensino médio, ela não pode ultrapassar a 4 horas diárias, de forma

a priorizar a freqüência à escola e conforme determinado pela Resolução n.º 1/2004 do

Conselho Nacional de Educação.

Esse termo de compromisso assinado pelo estudante, pela empresa e pela

instituição de ensino como interveniente constitui comprovante de inexistência de vínculo

empregatício nos termos do Decreto n.º 87.497/1982.

 Ainda, para o correto desenvolvimento do estágio deve ser observado

sempre o requisito material, ou seja, o objetivo de complementação do ensino curricular,

com adequação a programas e calendário escolares, acompanhando-se a linha de formação

do estudante ou de forma mais próxima possível.162

Pelo acima exposto, pois, é essencial a adequação do estágio de qualquer

nível ao campo de formação do estudante para que a empresa concedente não seja punida

pelo desvirtuamento do estágio com a conseqüente declaração judicial da relação de

emprego. Portanto, a compatibilidade entre a atividade desempenhada pelo estagiário na

entidade contratante e a sua formação profissional, de modo a efetivamente complementar

o ensino, constitui um requisito material importante do estágio. Caso o estagiário execute

serviços sem relação com os programas da escola, será considerado o vínculo como de

emprego.

A importância, a harmonia e compatibilidade que deve existir entre a

formação educativa do estudante e as funções exercidas no estágio é fundamental,
                                                          
162 “É claro que um estudante de medicina não poderá ser estagiário na seção de câmbio de um banco. Isto

decorrida inexistência de causa para o contrato de estágio quando não há relação entre o curso escolar

seguido pelo estudante e as funções desempenhadas no estágio”.  Idem, p. 45.
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observando-se sempre o respectivo currículo escolar do estagiário. Cumpre aqui esclarecer

que esse aspecto só poderá ser observado quando o estagiário estiver cursando o ensino

superior ou profissionalizante, cursos esses que são de fácil identificação de sua

especialidade. Assim, o estudante deve realizar o estágio de acordo e no campo

profissional de sua formação educacional específica, lembrando sempre que o

desvirtuamento da relação do estágio com a formação educacional do estudante será

caracterizada como fraude.

Por outro lado, o estágio de estudante que cursa o ensino de nível médio,

sem qualquer direção de técnica ou profissionalização específica em certa área de

formação, deverá respeitar as demais características do estágio, ou seja, a necessidade de

proporcionar a participação do estagiário em situações reais de vida e trabalho de seu meio,

de tal modo que facilite a sua inserção no mercado de trabalho.

Todo esse processo de estágio deve ser acompanhado e supervisionado

pela instituição de ensino, de forma a garantir a real transferência de conhecimento ao

estagiário. Essa supervisão poderá ser transferida ao agente de integração, dependendo dos

termos do convênio firmado com a instituição de ensino.

Ainda com relação aos requisitos materiais do estágio, é possível citar a

necessidade de cumprimento dos fins sociais do instituto legal, possibilitando uma efetiva

aprendizagem social, profissional e cultural. Para o cumprimento de tal princípio, o estágio

deve ser realizado em uma unidade que tenha condições de proporcionar experiência

prática de formação profissional ao estudante.

Conforme determinação do art. 1.º da Lei n.º 6.494/1977, somente as

pessoas jurídicas de direito privado, órgãos da administração pública e instituições de

ensino podem aceitar estagiários. A Lei permite a concessão do estágio por pessoas

Jurídicas, não admitindo a realização direta com pessoas físicas. Entretanto, abre a

possibilidade das instituições de ensino recorrerem aos serviços de agentes de integração

públicos ou privados, que servirão de intermediários entre as escolas e as entidades

interessadas em conceder estágio.

Assim, a princípio, a concessão de estágio por pessoa física está restrita,

pois essa limitação poderia significar o não atendimento de metas pedagógicas e de
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experiência prática na formação do estudante. Por outro lado, considerando que há

profissionais liberais competentes e em áreas de atuação que os permitem proporcionar a

concessão de estágios, entendemos que há, de alguma forma, a possibilidade de tais

pessoas oferecerem programas de estágio por intermédio dos agentes de integração.

De qualquer forma, sendo o objetivo do estágio a iniciação profissional

com aquisição dos primeiros conhecimentos concretos de trabalho, é essencial que a parte

que concede o estágio tenha condições de oferecer os elementos essenciais a essa iniciação.

Quanto a isso, é de se imaginar que a legislação em vigor, ao determinar que o as pessoas

jurídicas de Direito Privado e os órgãos de Administração Pública e as Instituições de

Ensino é que podem aceitar estagiários, não considerou a possibilidade das pessoas físicas,

certamente por receio de que nesse caso não sejam encontradas as condições adequadas

para a realização do estágio, já que, a princípio, a pessoa jurídica teria maiores e melhores

condições de garantir o real cumprimento do estágio.

Entretanto, com a participação do agente de integração, entendemos que

será possível a realização de estágio junto a pessoas físicas. Com efeito, o art. 7º, letras “c”

e “d” do Decreto n.º 87.497/82, que regulamenta a Lei do Estágio, prevê como uma das

atuações do agente de integração a execução de serviços solicitados pela instituição de

ensino para viabilizar o estágio curricular.

Considerando que uma das obrigações da instituição de ensino é

orientar, supervisionar e avaliar o estágio, conforme determinado pela letra “d” do art. 4.º

do referido Decreto, o agente de integração poderá ser por esta requisitado para auxiliar na

supervisão e avaliação do estágio oferecido por uma pessoa física, garantindo que as

condições capazes de proporcionar ao estudante experiência prática na linha de formação

do estagiário, em conformidade com o que determina o §2.º do art. 1.º da Lei 6.494/77.

Tal auxílio na supervisão e avaliação do estágio por parte do agente de

integração poderá ser acordada em instrumento jurídico próprio. Assim sendo, as pessoas

físicas, obtendo uma avaliação dos agentes de integração que atestem as suas condições de

oferecer adequadamente o estágio e sempre sob a sua supervisão, passam a ser titulares de

capacidade de conceder estágios curriculares.
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Após a análise das aspectos que envolvem a relação jurídica do estágio,

passaremos a analisar a importância que o agente de integração ocupa nessa relação.

5. Agentes de Integração

A figura do agente de integração, que não se confunde com a empresa

concedente ou com a instituição de ensino, também tem a sua importância na relação

jurídica do estágio. É possível que o estudante inicie o estágio sem participação do agente

de integração, como também é possível que utilize o agente de integração para ingressar no

programa. A figura do agente de integração foi conceituada no Decreto n.º 87.497/1982

que regulamentou a Lei n.º 6.494/1977, ao estipular que “a instituição de ensino poderá

recorrer aos serviços de agentes de integração públicos ou privados, entre o sistema de

ensino e os setores de produção, serviços, comunidade e governo, mediante condições

acordadas em instrumento jurídico adequado”.163

Portanto, pode haver uma relação jurídica entre o agente de integração e

a instituição de ensino e que, em linhas gerais, é pré-constitutiva do contrato de estágio,

situando-se em fase preambular, introdutória, de aproximação entre os seus sujeitos,

atuando como órgão que facilita o preenchimento de vagas, levantando as que existem nas

empresas e relacionando os estudantes interessados para promover a necessária

aproximação. O objeto do contrato existente entre a instituição de ensino, o estagiário e a

empresa concedente não terá qualquer relação jurídica com o agente de integração, caso

esse apenas exerça a atividade de aproximar e ajustar os interessados.

                                                          
163‘‘Parágrafo único: Os agentes de integração mencionados neste artigo atuarão com afinalidade de:

identificar para a instituição de ensino as oportunidades de estágio curriculares junto a pessoas jurídicos de

direito público e privado

facilitar o ajuste de condições de estágios curriculares a constarem do instrumento jurídico mencionado no

artigo 5º

c) prestar serviços administrativos de cadastramento de estudantes, campos e oportunidades de estágios

curriculares bem como de execução do pagamento de bolsas, e outros solicitados pela instituição de ensino;

co-participar, com a instituição de ensino, no esforço de captação de recursos para viabilizar estágios

curriculares’’.
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A intenção do legislador ao conferir referidas atividades ao agente de

integração foi facilitar a identificação das possibilidades de  estágios a que as instituições

de ensino são obrigadas. Com efeito, os arts. 3.º e 4.º do referido Decreto impõem às

escolas o preenchimento do contrato de estágio nos seguintes aspectos: carga horária,

duração do estágio e sistemática de avaliação e supervisão do estágio. Ora, é evidente que

as escolas não têm estrutura nem meios hábeis para realizar tantas exigências legais,

portanto é necessária a participação de uma instituição que auxilie as escolas nessa tarefa.

A participação do agente de integração no desenvolvimento do estágio

no interior da empresa dependerá da forma de trabalho e da responsabilidade por ele

assumida perante a instituição de ensino. O art. 7.º do Decreto n.º 87.497/1982 possibilita,

em seu parágrafo único, “c”e “d”, que o agente de integração, além de prestar serviços

administrativos e de oportunidades de estágio, poderá prestar outros serviços solicitados

pela instituição de ensino. Portanto, a escola poderá solicitar que o agente de integração

auxilie na atividade de avaliar e supervisionar o estágio, o que irá acarretar maior

envolvimento e responsabilidade desse na relação do estágio.

Por outro lado, caso tal função não seja exigida pela instituição de

ensino, o agente de integração não terá qualquer participação ou responsabilidade no

desenvolvimento do estágio, pois apenas servirá de agente aproximador das demais partes

envolvidas na referida relação.

Cumpre ressaltar, que alguns autores, como o professor Amauri Mascaro

Nascimento, entendem que a lei em nenhum momento inclui a fiscalização e avalização

como uma das funções do agente de integração no desenvolvimento do estágio,

considerando que a sua função está restrita a integrar e aproximar o estudante interessado

com a empresa concedente. De fato, a legislação vigente não exige a fiscalização por parte

de agente de integração; mas, ao possibilitar que essa instituição preste outros serviços

solicitados pela escola, há uma abertura nesse sentido, permitindo-se à escola solicitar que

o agente de integração supervisione e avalie a execução do estágio. Destarte, a efetiva

função do agente de integração dependerá do acordo realizado com a instituição de ensino,
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já que aquele tem o papel de auxiliar e facilitar as instituições de ensino na viabilização dos

estágios.164

Como veremos adiante, o agente de integração poderá cumprir

importante papel para as entidades do Terceiro Setor na aproximação de pessoas

interessadas em conceder estágio e as instituições de ensino, constituindo-se como um

relevante instrumento de integração social do estudante necessitado.

5. Estágio no Ensino Médio

Muitos debates jurídicos giram em torno da indagação sobre a

possibilidade legal do estágio no ensino médio, portanto, passaremos a analisar a referida

questão, que grande relevancia pode ter para as entidades do Terceiro Setor.

A oportunidade do estágio para o estudante do ensino médio constitui

uma grande vantagem profissional, posto que proporciona elementos para o aprendizado e

produção do conhecimento além de ocasionar uma ocupação cidadã e um ganho financeiro

por intermédio da bolsa auxílio.

Inicialmente, a educação brasileira tratava de forma distanciada a

educação geral e a formação profissional. Somente o ensino profissionalizante permitia

uma prática do aluno junto ao mercado de trabalho. O ensino geral, designado ensino

médio, preocupava-se com disciplinas de formação geral, de maneira desvinculada do

aprendizado dentro do mercado de trabalho.

Entretanto, na atualidade, a formação geral como dimensão do ensino

médio está presente na legislação conforme podemos observar no art. 22 da LDB. Tal

artigo esclarece que a educação básica, (o que inclui o ensino médio), tem por finalidade

fornecer ao educando, além da formação indispensável ao exercício da cidadania, meios

para progredir no trabalho. Ainda o art. 27 determina que os conteúdos curriculares da

educação básica e do ensino fundamental observarão algumas diretrizes, dentre elas, a

orientação ao trabalho.

                                                          
164 NASCIMENTO, Amauri Mascaro e PEREIRA DE SOUZA, Paulo Nathanael. O estagio dos estudantes

do ensino médio nas empresas. Editado pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE - Nacional), 2001.
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Na atual Constituição Federal encontramos a expressão “Ensino Médio”,

refletindo a posição tópica deste nível de ensino que está situado entre o ensino

fundamental e o ensino superior. O restabelecimento do ensino médio tem como

conseqüência o fim da separação entre o academicismo e a profissionalização, buscando se

o a educação verdadeira, que se distingue do simples treinamento. O ensino médio tem,

entre as suas finalidades, a consolidação e o aprofundamento do que foi aprendido no

Ensino Fundamental, portanto possuindo como traço marcante o fato de ser uma escola

para jovens a qual deve responder adequadamente às suas necessidades bio-sócio-afetivo-

culturais, utilizando as novas tecnologias de comunicação e informação no processo de

ensino.

Um modelo de currículo adequado aos novos contratos tecnológicos

deverá centrar–se tanto nos processos produtivos tradicionais como também nos processos

automatizados, que possibilitem ao aluno a aquisição de habilidades tecnológicas para o

desempenho de funções dentro de um processo de constante mudança, sempre em

profunda articulação com o ensino básico e geral. No ensino médio o aluno vai adquirir

capacidade intelectual para acompanhar as transformações que acontecem na área do

conhecimento, sabendo aplicar as novas configurações do ambiente produtivo.

A formação geral como dimensão do ensino médio está presente na

legislação. O objetivo hoje é fazer com que o aluno desenvolva autonomia para pensar e

crie condições de assumir uma conduta crítica e criativa frente às diferentes disciplina. Já a

educação profissional prevista nos arts. 39 e 42 da LDB tem como base a necessidade de

vincular-se ao desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva, e, nesse sentido, essa

educação deve ser articulada com o ambiente de trabalho e com a evolução científica e

tecnológica.

Consubstanciando modalidade educativa e não nível de ensino, a

educação profissional está aberta a qualquer pessoa, conforme os padrões normativos do

Decreto n.º 2.208/1977. Essa modalidade educativa compreende três degraus, a saber, o

básico, o técnico e o tecnológico. O nível básico tem como objetivo a requalificação e

reprofissionalização de trabalhadores, independente de prévia escolaridade. O nível técnico

oferece habitação profissional a alunos matriculados ou formados no ensino médio. Por
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fim, o nível tecnológico é destinado aos alunos que já concluíram cursos de nível médio e

técnico na tecnologia.

Como a educação profissional de nível básico corresponde a uma

modalidade educativa não formal, seu currículo está livre de regulamentação. Entretanto, a

de nível técnico e a tecnológica têm como base de sustentação as diretrizes curriculares

nacionais oriundas do Ministério da Educação e Cultura (MEC), e aprovadas pelo

Conselho Nacional de Educação (CNE). Nesse caminho, o MEC identifica três grandes

setores de atividade do mundo do trabalho: o de  produção de bens, o de produção de

conhecimento e o de produção de serviços, sendo que cada um deles envolve métodos e

técnicas singulares.

A educação profissional constitui um processo educativo desvinculado da

estrutura mais rígida do ensino regular, tanto que pode ser desenvolvido em escolas,

instituições especializadas, no local de trabalho dotado de espaço educativo. A própria

LDB esclarece no seu art. 36, § 2.º, que o ensino médio se distingue do ensino

profissionalizante, ao determinar que o ensino médio poderá preparar o estudante para o

exercício de profissões técnicas.

Portanto, não é possível confundir o estágio do ensino médio com aquele

exercido pelo aluno do curso profissionalizante, pois a formação técnica deste último será

realizada em cursos específicos – profissionalizante ou técnico – que não integram o

sistema do ensino médio formal.

Corroborando a distinção atualmente existente entre os cursos de ensino

médio e os profissionalizantes ou técnicos, o art. 6.º da Medida Provisória n.º 2164-41, de

24 de agosto de 2001, nomeia claramente os diferentes cursos dentre dos quais o estudante

deve estar freqüentando para poder atuar como estagiário: “cursos de educação superior; de

ensino médio; de educação profissional de nível médio ou superior ou escolas de educação

especial”, e que “Os alunos a que se refere o caput deste artigo devem, comprovadamente,

estar freqüentando cursos de educação superior de ensino médio, de educação profissional

de nível médio ou superior ou escolas de educação especial”.
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Essa Medida Provisória, no seu art. 6.º, altera o § 1º do art. 1º da Lei

6.494/1977, justamente incluindo a possibilidade do aluno de ensino médio realizar estágio

curricular.

Cumpre esclarecer que o estágio no ensino médio continua a ser

expressamente autorizado pelo ordenamento jurídico, já que a mantida a vigência da

referida Medida Provisória diante da aprovação pelo Congresso Nacional da Emenda

Constitucional de n.º 32, em 11 de setembro de 2001 (que alterou o art. 62 da Constituição

Federal introduzido diversas modificações, dentre as quais a manutenção da vigência das

medidas provisórias editadas em datas anteriores à da publicação da Emenda, ou até que

medidas provisórias ulteriores as revoguem explicitamente ou sejam alvo de deliberação

do Legislativo).

5. Estágio e as Entidades do Terceiro Setor

Primeiramente, observamos que as entidades sem fins lucrativos poderão

conceder estágio civil aos estudantes do ensino médio, técnico e profissional, nos termos

do art. 5o da Resolução n.º 1/2004 do Conselho Nacional de Educação. Essa possibilidade

de estágio pode ser comparado ao trabalho voluntário, com o diferencial de deverá ser

anotada no prontuário do aluno.

Esse tipo de trabalho voluntário constitui uma forma legal de entidade do

Terceiro Setor agilizar a execução das suas atividades sociais independente de recursos

financeiros, fato esse, que concede a tal instituto jurídico uma forma de auxílio gerencial

na sustentabilidade de tais entidades sociais.

Outra maneira de a entidade do Terceiro Setor utilizar o instrumento

jurídico do estágio no auxílio de sua sustentabilidade social e financeira é ocupar o papel

do agente de integração, nos moldes do Decreto n.º 87.497/1982. Realmente, ocupando tal

papel, a entidade do Terceiro Setor irá possibilitar a inclusão de estudantes carentes e

necessitados ao mercado de trabalho como conseguirão renda suficiente para sustentarem

suas atividades sociais.

Para atingir esse objetivo a entidade sem fins lucrativos deve incluir

como objetivo social, em seu estatuto, a promoção e incentivo à educação de pessoas,
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adolescentes e se for o caso de adultos também, como vistas a integração social dos

mesmos e inclusão no mercado de trabalho, devendo constar ainda de seu objeto social que

para atingir os seus objetivos primordiais se constitui e age, como agente de integração,

consoante o disposto na Lei n.º 6.494/1977 e no Decreto n.º 87.497/1982, visando a

promoção da formação profissional e de estágios curriculares. Como agente de integração,

efetuará a aproximação entre o estudante e a empresa interessada em conceder o estágio,

auxiliando a instituição de ensino conforme estipulado no instrumento particular acordado

entre ambas. Também oferecerá  aos respectivos estudantes cursos de complementação

escolar e de auxílio profissional.

De posse desse Estatuto, a associação terá legitimidade legal para agir na

aproximação entre o estudante, a pessoa interessada em conceder o estágio e a instituição

de ensino. O próximo passo, será firmar o Convênio com a instituição de ensino,

comprometendo-se a auxiliar a escola na sua obrigação educacional de organizar e avaliar

estágios curriculares como agente de integração prevista na legislação pertinente a estágio

curricular.

É importante especificar no convênio que a associação não tem objetivo

de lucrar, visando a inserção social do estudante necessitado através do estágio curricular e

fornecendo cursos de preparação e reforço educacional e profissional.

As obrigações da instituição de ensino devem ser especificadas, devendo

constar a elaboração do programa de estágio, a apresentação do programa ministrado, as

freqüências e notas dos estudantes inseridos no programa de estágio e a indicação da

pessoa responsável pelo acompanhamento e avaliação do estágio.

À entidade caberá coordenar o programa de estágio, conceder a bolsa

estágio ao aluno, manter o seguro de acidentes pessoais, arcar com os custos do

gerenciamento do programa de estágio, inserir o estagiário no cursos de reforço escolar e

iniciação profissional de responsabilidade da associação, auxiliar a instituição de ensino no

acompanhamento dos estagiários junto às empresas, administrar o programa de estágio

desde a captação de oportunidades no mercado, a coordenação e elaboração dos termos de

compromisso entre o estudante e a pessoa que concede o estágio, sempre em parceria com

a instituição de ensino.
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Posteriormente deve a entidade elaborar o termo de compromisso de

estágio, no qual deverá constar os objetivos do mesmo e as respectivas obrigações, sendo

as do agente de integração, dentre outras, selecionar os estudantes adequados ao estágio,

repassar ao estudante a bolsa-estágio, se houver, manter o favor do estágio o seguro de

acidentes pessoais e supervisionar o estágio junto à pessoa indicada pela instituição de

ensino.

Dentre as obrigações da empresa que concede o estágio deve constar a

garantia de oferecer condições adequadas à execução do estágio, garantir ao estagiário o

cumprimento das exigências escolares e uma jornada compatível com o horário escolar e

se for o caso, de acordo com a Resolução n.º 1/2004, do CNE, efetuar o pagamento em

favor do agente de integração, que o repassará ao estagiário o valor ora estipulado a título

de bolsa-estágio, além de informar eventuais faltas e problemas advindos do estagiário.

Tal compromisso deve indicar as condições para o estagiário como tipo

de estágio, jornada a ser cumprida, valor da bolsa-estágio, número de apólice do seguro

pessoal do estagiário, prazo de duração do estagiário, obrigações do estagiário, além da

qualificação de todas as partes envolvidas.

Observando sempre que esse termo deve ser assinado pela instituição de

ensino que supervisiona o estágio, constando as suas obrigações nos moldes do convênio

anteriormente apontado, cabe aqui lembrar que a possibilidade de uma entidade sem fins

lucrativos servir de elo entre o menor e o mercado de trabalho, tendo como base a

formação profissional desse menor, foi previsto pelo legislador quando da elaboração da

Lei n.º 7.644/1987 que trata da atividade da mãe social.

Realmente, o art. 11 da referida Lei determina que a instituição

mantenedora das casas-lares deverão encaminhar os jovens com mais de 13 anos ao ensino

profissionalizante. O art. 12, por sua vez, dispõe que caberá à aldeia, conjunto de casas-

lares administrada por uma instituição de assistência social, providenciar a colocação dos

menores residentes nas referida aldeia no mercado de trabalho, como estagiários,

aprendizes ou como empregado, em estabelecimentos públicos ou privados. Estipula ainda,

que os valores recebidos por esses menores deverão ser distribuídos entre a casa-lar e o

menor trabalhador, sendo até 40% para a casa lar, 40% para as despesas pessoais do
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menor e até 30% para depósito em caderneta de poupança ou equivalente em nome do

menor, sempre com a assistência da entidade mantenedora da aldeia.

De fato, análise do referido artigo demonstra que a intenção de unir

formação profissional de menores e o mercado de trabalho através de uma entidade sem

fins lucrativos já se faz sentir há algum tempo em nossa legislação ordinária. Ainda, há a

possibilidade da instituição de assistência social obter o seu próprio sustento exercendo

esse papel de união entre menor e mercado, tendo como objetivo a formação e a inserção

desse menor ao mercado de trabalho.

Tais verificações reforçam a nossa convicção na possibilidade concreta e

real das entidades de Terceiro Setor  obterem seus recursos através de um relevante papel

social, na união de mercado de trabalho e a formação educacional de jovens.

6. Aprendizagem

No regime das corporações de ofício, a aprendizagem constituía a

primeira e obrigatória fase de treinamento corporativo, com estrito acatamento às

determinações do mestre, que detinha autoridade, conhecimentos e experiência para

ensinar o ofício. O estatuto de cada grêmio fixava o sistema  de trabalho e o número de

aprendizes confiados a cada mestre, bem como previa a duração da aprendizagem. Os

aprendizes eram jovens, crianças ou adolescentes, mas não se estabelecia a duração do

processo de aprendizagem em função da idade. Além de entregar ao mestre o fruto de seu

trabalho, o aprendiz deveria pagar ao seu Mestre uma módica quantia pelo ensino.

No direito do trabalho brasileiro, a aprendizagem tradicionalmente vem

sendo regulada no capítulo do trabalho do menor. Só o menor pode ser aprendiz. Ao

completar a maioridade trabalhista, cessa a aprendizagem, ainda que o processo não tenha

terminado. A aprendizagem ocorre no bojo de uma contrato de trabalho e, como prestador

de serviços, o aprendiz recebe remuneração.

Nos termos da antiga da Portaria n.º 127/1956, a aprendizagem metódica

realizada no próprio emprego será considerado como tal “se corresponder a um processo

educacional, com o desenvolvimento do ofício, ou de ocupação, em operações ordenadas
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de conformidade com um programa, cuja execução se faça sob a direção de um

responsável, em ambiente adequado à aprendizagem”

Por força da Emenda Constitucional n.º 20/1998, que proibiu o trabalho a

menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos, tornou-se

imperioso adaptar o capítulo do trabalho do menor à nova sistemática, tarefa da qual se

desincumbiu o legislador por intermédio da Lei n.º 10.097, de 19 de dezembro de 2000.

Nesse caso cumpre lembrar que no art. 61 do próprio ECA há disposição no sentido de que

“a proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo

do disposto nesta lei.”

Para que se possam integrar a população economicamente ativa, no

mercado de trabalho formal, os jovens precisam de adequada formação profissional. Fiel

ao aceno da Constituição Federal, a Lei n.º 10.097/2000 abandonou a visão assistencialista

e repressiva estampada nos Códigos de Menores de 1927 e de 1979, que visavam o

atendimento de menores infratores e carentes. A nova legislação consagrou a doutrina da

proteção especial, segundo a qual a criança e o adolescente são pessoas em

desenvolvimento, que devem ser atendidas prioritariamente em suas necessidades

peculiares como cidadãos. Essa orientação, harmoniza-se com o pensamento da OIT, que

desde 1973, com a aprovação da Convenção 138, dispensa especial atenção ao tema do

trabalho da criança e do adolescente.

A Consolidação das Leis do Trabalho não definia aprendizagem nem

contrato de aprendizagem. O parágrafo único do art. 80 definia aprendiz como o menor de

doze a dezoito anos, sujeito à formação profissional metódica do ofício em que exerça o

seu trabalho. Tal dispositivo, porém, foi expressamente revogado pelo art. 3.º da Lei n.º

10.097/2000.

A Lei 10.097/2000 dá nova redação ao art. 428 consolidado para definir

contrato de aprendizagem como o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por

prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 anos

e menor de 18 anos, inscritos em programa de aprendizagem, formação técnico-

profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico,

e ao aprendiz a executar, com zelo e diligência, as tarefas necessárias à sua formação
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profissional. A definição compatibiliza-se com o disposto no art. 7.º, XXXIII, da

Constituição Federal (com redação da Emenda Constitucional n.º 20 de 1998), segundo o

qual o menor pode ser sujeito de contrato de trabalho a partir dos 16 anos de idade e, como

aprendiz, a  partir de 14 anos, sendo certo que a minoridade trabalhista cessa aos 18 anos,

idade limite para a duração do processo de aprendizagem. Convive-se hoje, porém, com

duas conceituações de apendizagem, pois o art. 62 do ECA, já a definia como sendo “a

formação técnica-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da educação em

vigor”, sendo que tal artigo não foi revogado expressamente pela lei mais nova.

Segundo o Dr. Bernardo Leôncio Moura Coelho165, as mudanças no

campo da aprendizagem, embora representem um avanço social, não refletem a realidade

nacional, sendo que a idade mínima para o trabalho no país ainda é superior ao que

preceitua a OIT. Aliás, entende o autor que o pequeno aumento nesse limite de idade

representou apenas e tão somente reflexo do que ocorreu com o sistema previdenciário

nacional, a saber, a estipulação faixas etárias altas como condição para a percepção do

benefício previdenciário – 60 anos para as mulheres e 65 para os homens. Contanto, no

entendimento do autor, pretenderia o legislador retardar o ingresso dos adolescentes no

mercado de trabalho a fim de evitar que o tempo de contribuição se prolongasse em

demasia.

Como sujeito do contrato de aprendizagem, o adolescente deve ser

inscrito em programa de aprendizagem, e a ele será assegurada formação técnico-

profissional metódica, caracterizada por atividades técnicas e práticas metodicamente

organizadas em tarefas de complexidade progressiva, todas desenvolvidas no ambiente de

trabalho. Alterou-se, portanto, a real definição de aprendizagem, que se trata agora não

mais de uma simples preparação para exercício de um ofício, mas sim de um programa

destinado a assegurar a formação profissional necessária aos desafios trazidos pela

modernidade tecnológica.

Ainda é questão pendente no meio acadêmico a definição da natureza da

aprendizagem adotada nos diversos sistemas jurídicos do mundo. Sua resposta depende,

                                                          
165 In: As Alterações no Contrato de Aprendizagem: Considerações sobre a Lei n.º 10.097/2000. Revista LTr.

n.º 65/04. pp. 426 a 434.
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por óbvio, do tratamento que é dado ao instituto pelos ordenamentos locais. Há sistemas

em que funciona o critério dualista, caracterizado pela distinção expressa entre os âmbitos

da escola e da empresa. Alguns países como a Alemanha, França e Brasil consideram o

contrato de aprendizagem como contrato de trabalho. Outros, como México, Argentina e

Peru, não enxergam na relação de aprendizagem traços trabalhistas. De todo modo, existe

hoje a tendência mundial no sentido de tipificar a relação entre contratante e aprendiz

como um tipo especial de contrato de trabalho.

No Brasil, como se aventou, o contrato de aprendizagem é

tradicionalmente considerado contrato de trabalho, ainda mais depois da promulgação da

Lei n.º 10.097/2000. A nova legislação estabelece que a aprendizagem poderá ser

ministrada pelos Serviços Nacionais de Aprendizagem, pelas empresas e por entidades sem

fins lucrativos que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e a educação

profissional. A formação profissional deve ser realizada em curso do SENAI (Serviço

Nacional de Aprendizagem Indústrial), SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem

Comércial), SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) ou SENAT (Serviço

Nacional de Aprendizagem Transporte), segundo o disposto no art. 429 consolidado. Caso

esses órgãos não ofereçam cursos ou vagas necessárias, as entidades sem fins lucrativos,

que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional, registradas

no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente poderão oferecer tais

ensinamentos.

As instituições que se dispuserem a lidar com menores aprendizes

deverão contar com estrutura adequada ao desenvolvimento dos programas de

aprendizagem, de forma a manter a qualidade do processo de ensino, bem como

acompanhar e avaliar os resultados. Aos aprendizes que concluírem os cursos será

concedido certificado de qualificação profissional, devendo o Ministério do Trabalho

editar normas para a avaliação de tais entidades.

Ao SENAI, criado em 1942, competia organizar e administrar, em todo o

território nacional, escolas de aprendizagem para industriários, tendo como objetivo

realizar, em escolas instaladas e por ele mantidas, ou em cooperação, a aprendizagem

industrial para utilização pelas empresas da categoria econômica sob sua jurisdição. Já ao
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SENAC, criado em 1946, competia organizar e administrar as escolas de aprendizagem

comercial, objetivando a realização da aprendizagem nesse âmbito.

O SENAR, criado em 1976 pelo Decreto n.º 77.354, tinha por objetivo

organizar e administrar os programas de formação profissional rural, sendo que este

Decreto foi revogado e substituído pela Lei n.º 8.315/1991, cujo conteúdo dispõe sobre a

competência do órgão o objetivo de organizar, administrar e executar o ensino da formação

profissional rural.

Finalmente, o SENAT foi criado em 1993 como entidade de direito

privado, tendo por objetivo gerenciar, desenvolver, executar e apoiar programas de

aprendizagem na área de transportes.

O art. 63 do ECA discrimina os princípios da formação técnico-

profissional (aprendizagem), que servem de alicerce à formação do adolescente, assim

entendido o menor de dezoito anos, como cidadão e trabalhador. É notória a diferença que

decorre dessa base principiológica em relação aos programas de formação profissional

continuada aplicados a adultos, visto que estes se preocupam unicamente em preparar o

indivíduo para um lugar no processo de produção, adaptando-o às inovações tecnológicas,

sem contudo dar maior atenção ao seu espírito crítico e à sua capacidade global de

compreensão.

Atualmente, a contração de aprendizes por parte da empresa não é mais

uma faculdade, mas sim uma obrigação legal, nos termos do art. 429 consolidado.

De acordo com o dito artigo, os estabelecimentos de qualquer natureza

são obrigados a empregar e matricular nos cursos de aprendizagem número de aprendizes

equivalentes a 5%, no mínimo, e 15%, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada

estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional. Importa enfatizar que,

quando a lei emprega a expressão “estabelecimento de qualquer natureza”, não exclui

nenhuma das espécies. Portanto, estabelecimentos industriais, comerciais, de serviços e

outros são obrigados a contratar aprendizes na proporção indicada acima, sendo certo que

as frações de unidade, no cálculo da porcentagem fixada em lei, darão lugar à admissão de

um aprendiz (art. 429, § 1.º).
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Desta forma, caso o estabelecimento possua 130 trabalhadores cujas

funções demandem formação profissional, deverá contratar sete aprendizes, ainda que a

percentagem mínima estabelecida (5%) eqüivalha a menos do que isso (no caso, 6,5

empregados).

Ressalte-se que os percentuais indicados em Lei incidem sobre a

quantidade de trabalhadores de cada estabelecimento, e não da empresa como um todo.

Assim, se a empresa tiver dois estabelecimentos, um com cem trabalhadores cujas funções

demandam formação profissional, e outro com nenhum, apenas o primeiro estabelecimento

deverá contratar aprendizes.

A obrigação só não se aplica às microempresas e empresas de pequeno

porte, uma vez que elas são dispensadas do cumprimento da cota legal, consoante expressa

previsão do art. 11 da Lei 9.841/1999. Tal limite, ainda, não se aplica quando o

empregador for entidade sem fins lucrativos que tenha por objetivo a educação profissional

(art. 429, § 1-A).

Para disciplinar a questão da contratação de aprendizes, o Ministério do

Trabalho editou algumas normas acerca do contrato de aprendizagem, tocando, entre

outros pontos, na definição de funções que demandam formação profissional. Nos termos

do § 4.º do art. 1.º da Instrução Normativa n.º 26/2001 da Secretaria de Inspeção do

Trabalho, “para a definição das funções que demandam formação profissional deverão ser

considerados a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) e os seguintes fatores: I - o

nível das capacidades profissionais e dos conhecimentos técnico-teóricos requeridos para o

exercício da atividade profissional; II - a duração do período de formação necessário para a

aquisição das competências e habilidades requeridas; e III - a adequação da função às

necessidades da dinâmica de um mercado de trabalho em constante mutação”.

Vê-se assim que, pela orientação do Ministério do Trabalho e Emprego, a

caracterização das funções que demandam formação profissional, para fins de aplicação da

legislação sobre a aprendizagem, deve ser obtida mediante a análise conjunta da

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) e dos elementos característicos das funções a

serem analisadas, notadamente, as habilidades necessárias para o seu desempenho e o

tempo necessário para a aquisição das mesmas, entre outros.
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De outro lado, cumpre deixar-se claro que, nos termos do dispositivo em

tela, a CBO não pode ser o critério exclusivo para a conceituação das atividades que

demandam formação profissional. Sua leitura deve necessariamente ser complementada

pela análise das características particulares das funções que os empregados exercem na

empresa, com vistas a se verificar a real necessidade da formação profissional.

Ainda nesse sentido, o §5.º do art. 1.º da referida Instrução Normativa

lista uma série funções que poderiam, a princípio, ser qualificadas entre as que demandam

formação profissional, mas que não entram no cálculo do número de aprendizes a serem

contratados, em virtude de suas peculiaridades. São as atividades: “I - desenvolvidas em

ambientes que comprometam a formação moral do adolescente; II - cuja presunção de

insalubridade ou periculosidade, relativa ao serviço ou local de trabalho, não possa ser

elidida; III - que exijam habilitação profissional de nível técnico ou superior; IV - cujo

exercício requeira licença ou autorização vedadas para menores de dezoito anos; V - objeto

de contrato de trabalho por prazo determinado, cuja vigência dependa da sazonalidade da

atividade econômica; VI - caracterizadas como cargos de direção, de gerência ou de

confiança, nos termos do inciso II e do parágrafo único do art. 62 da CLT; e VII - prestadas

sob o regime de trabalho temporário instituído pelo Lei n.º 6.019, de 3 de janeiro de 1973.”

Por fim, o art. 2.º da Instrução Normativa em apreço dispõe que “os

serviços executados por trabalhadores terceirizados deverão ser computados na cota da

empresa prestadora de serviços”, ou seja, também essas atividades não entram no cálculo

do número de aprendizes a serem contratados.

Pelo ora exposto, o preenchimento pelas empresas das cotas de

aprendizes deve observar, conjuntamente, a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)

e os elementos caracterizadores das funções exercidas nos estabelecimentos, conforme

determinações da Instrução Normativa n.º 26/2001 da Secretaria Nacional de Inspeção do

Trabalho.

A atuação do Ministério do Trabalho, por meio das Delegacias e Sub-

delegacias Regionais do Trabalho, tem por objetivo verificar o cumprimento da legislação

trabalhista, impondo multas à empresas que a descumprirem. Uma de suas atribuições,

assim, é verificar o atendimento das normas sobre o contrato de aprendizagem, em especial
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a observância das cotas previstas em Lei. O descumprimento pela empresa desta cota dá

ensejo à aplicação de multa administrativa pela Fiscalização do Trabalho, a qual é dobrada

em caso de reincidência.

A contratação do aprendiz, com o vínculo da aprendizagem, poderá ser

realizada por duas formas distintas, conforme especifica o art. 432 da CLT. Uma delas é

realizada diretamente com a empresa onde será praticada a aprendizagem, sendo que o

curso poderá ser fornecido pela própria empresa, pelo já mencionado Sistema Nacional de

Aprendizagem, por entidades sem fins lucrativos ou por escolas técnicas. A outra forma é

realizada diretamente entre aprendiz e entidades sem fins lucrativos previstas no art. 430

celetista, quando o aprendiz irá exercitar as suas atividades na empresa tomadora dos seus

serviços ou na própria Instituição. Nesse caso, a empresa tomadora dos serviços

executados pelo aprendiz cumprirá a cota estipulada no art. 429 CLT, sem figurar como

empregadora de aprendiz que atuará como prestador de serviços.

Assim, a empresa tomadora dos serviços de aprendizagem conseguirá

cumprir a sua cota legal de contratação de aprendiz utilizando os serviços oferecidos pelas

instituições sem fins lucrativos que tenham como objetivo social a assistência e a formação

educacional do adolescente.

Optando por essa via, a aprendizagem será de responsabilidade direta da

instituição, a qual efetuará a contratação do adolescente, arcará com os encargos desse

contrato especial e instruirá a aprendizagem. O exercício prático da aprendizagem poderá

acontecer nas próprias instalações da empresa tomadora dos serviços, ou na própria

instituição, quando então, a empresa utilizará serviços ou produtos objeto dessa

aprendizagem.

Ao oferecer a possibilidade de o aprendiz ser contratado diretamente pela

instituição sem fins lucrativos, a legislação ampliou o entendimento sobre a maneira de

cumprir as cotas legais para além da contratação direta com a empresa. Na verdade,

oferecendo a possibilidade de manutenção da aprendizagem através de instituições de

ensino, o empresário poderá obedecer a determinação legal, mesmo que de forma indireta,

contribuindo também pela sua parte de responsabilidade social.
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Cumpre esclarecer que tais entidades, para exercerem o papel previsto

nos arts. 430 e 431 da CLT, deverão cumprir exigências legais constantes da Portaria n.º

702/2001, e da Instrução Normativa de n.º 26/2001, ambos do Ministério do Trabalho e

Emprego, além da Resolução 74/2001 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do

Adolescente e de determinações do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente.

Segundo a Portaria n.º 702/2001, as entidades assistenciais e

educacionais sem fins lucrativos de que trata o inciso II do art. 430 da Consolidação das

Leis do Trabalho que se proponham a desenvolver programas de aprendizagem para

adolescentes na faixa de 14 a 18 anos de idade, deverão proceder à inscrição desses

programas junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

O programa de aprendizagem para o desenvolvimento de ações de

educação profissional, no nível básico, deverá especificar, segundo o art. 2.º:

(i) o público alvo do curso; (ii) os objetivos do curso, propósito das ações a serem

realizadas, indicando sua relevância para o público alvo e para o mercado de trabalho; (iii)

os conteúdos a serem desenvolvidos; (iv) a carga horária prevista; (v) a infra-estrutura

física; (vi) os recursos humanos; (vii) os mecanismos de acompanhamento, avaliação e

certificação do aprendizado; (viii) os mecanismos de vivência prática do aprendizado; (ix)

os mecanismos para propiciar a permanência dos aprendizes no mercado de trabalho após

o término do contrato de aprendizagem.

A Resolução n.º 74/2001, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança

e do Adolescente, dispõe sobre o registro e a fiscalização das entidades não-

governamentais sem fins lucrativos que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e

à educação profissional, nos termos dos arts. 90 e 91, caput, do Estatuto da Criança e do

Adolescente, bem como do art. 430 da CLT com a sua redação dada pela Lei 10.097/2000.

Essas entidades referidas no inciso II do art. 430 da Consolidação das

Leis do Trabalho ficam obrigadas a se registrar no Conselho Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente e a depositar seus programas de aprendizagem no mesmo e na

respectiva unidade descentralizada do Ministério do Trabalho e Emprego, por força da

portaria e da resolução mencionadas.
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O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,

conforme o art. 1.º, deverá proceder ao registro específico da entidade, comunicar o

registro da entidade ao Conselho Tutelar, à autoridade judiciária e à unidade

descentralizada do Ministério do Trabalho e Emprego, com jurisdição na respectiva

localidade.

Por sua vez, os Conselhos Tutelares deverão promover a fiscalização dos

programas desenvolvidos pelas entidades, verificando:

(i) a adequação das instalações físicas e as condições gerais do

ambiente em que se desenvolve a aprendizagem;

(ii) a compatibilidade das atividades desenvolvidas pelos

adolescentes com o previsto no programa de aprendizagem nas

fases teórica e prática, bem como o respeito aos princípios

estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente;

(iii) regularidade quanto à constituição da entidade;

(iv) adequação da capacitação profissional ao mercado de trabalho,

com base na apuração feita pela entidade;

(v) respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento do

adolescente;

(vi) cumprimento da obrigatoriedade de os adolescentes já terem

concluído ou estarem cursando o ensino obrigatório, e a

compatibilidade da jornada da aprendizagem com a da escola;

(vii) ocorrência de ameaça ou violação dos direitos do adolescente, em

especial tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório

ou constrangedor, bem como exploração, crueldade ou opressão

praticados por pessoas ligadas à entidade ou aos estabelecimentos

onde ocorrer a fase prática da aprendizagem;

(viii) observância das proibições previstas no art. 67 do Estatuto da

Criança e do Adolescente.
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A Instrução Normativa n.º 26, de 20 de dezembro de 2001, confirmando

o disposto na CLT sobre o tema, também veio complementar a regulamentação proposta

pela Portaria n.º 702, no que tange ao contrato de aprendizagem.

Segundo ela, o contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho

especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se

compromete a assegurar ao maior de 14 anos e menor de 18 anos, inscrito em programa de

aprendizagem, formação técnico-profissional metódica compatível com o seu

desenvolvimento físico, moral e psicológico. Já a aprendiz se compromete a executar, com

zelo e diligência, as tarefas necessárias a essa formação.

O contrato deverá indicar expressamente o curso, objeto da

aprendizagem, a jornada diária, a jornada semanal, a remuneração mensal e os termos

inicial e final do contrato.

São condições de validade do contrato de aprendizagem, em observância

ao contido no art. 428, § 1º, da CLT: (i) registro e anotação na Carteira de Trabalho e

Previdência Social (CTPS); (ii) matrícula e freqüência do aprendiz à escola de ensino

regular, caso não tenha concluído o ensino obrigatório; (iii) inscrição do aprendiz em curso

de aprendizagem desenvolvido sob a orientação de entidade qualificada em formação

técnico-profissional metódica, nos moldes do art. 430 da CLT; (iv) existência de programa

de aprendizagem, desenvolvido através de atividades teóricas e práticas, contendo os

objetivos do curso, conteúdos a serem ministrados e a carga horária.

O § 4.º do art. 1.º trata do cálculo da quantidade de aprendizes a serem

contratados, que terá por base o número total de empregados em todas as funções

existentes no estabelecimento que demandem formação profissional, excluindo-se aquelas

que exijam habilitação profissional de nível técnico ou superior.

Ao empregado aprendiz é garantido o salário mínimo-hora, considerado

para tal fim o valor do salário mínimo-hora fixado em lei, salvo condição mais benéfica

garantida ao aprendiz em instrumento normativo ou por liberalidade do empregador.

Alguns autores, como Oris de Oliveira, entendem que a redução salarial

do aprendiz atende à peculiaridade do contrato de aprendizagem e não à idade do

adolescente. Assim, tendo em vista que a própria formação técnico-profissional, pode ser
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tida como uma contraprestação, vez que o aprendiz não gasta todo o tempo trabalhando e,

considerando também que seu trabalho passa por etapas em que o rendimento é

progressivo, seu salário pode sofrer uma redução.166

A duração da jornada do aprendiz não excederá de 6 horas diárias, nelas

incluídas as atividades teóricas e/ou práticas, vedadas a prorrogação e a compensação da

jornada, inclusive nas hipóteses previstas nos incisos I e II do art. 413 da CLT. O limite da

jornada diária poderá ser de até 8 horas para os aprendizes que já tiverem completado o

ensino fundamental, desde que nelas sejam incluídas as atividades teóricas.

Apesar da lei não regulamentar especificamente as férias do aprendiz, o

melhor entendimento sugere que essas deverão coincidir com um dos períodos das férias

escolares do ensino regular, em analogia com o § 2º do art. 136 da CLT, sendo vedado o

parcelamento, nos termos do §2º do art.134 da CLT.

A Lei do FGTS (Lei 8.036/1990), art. 7.º, estabelece que a alíquota do

FGTS no contratos de aprendizagem será equivalente a 2% da remuneração de cada

aprendiz. Tal distinção deve-se ao fato do contrato de aprendizagem ser um contrato de

trabalho especial, conforme determina o art. 428 consolidado, e portanto sujeito a

disciplina legal distinta da expedida para os contratos de trabalho por prazo determinado

em geral. Desta feita, a lei pode, sem causar ofensa ao princípio da igualdade, fixar taxa

inferior para o contrato de aprendizagem em questão, tratando-se essa redução de um

incentivo fiscal ao empregador.

O art. 6.º da Instrução Normativa n.º 26/2001, por sua vez, estabelece que

as Escolas Técnicas de Educação e as entidades sem fins lucrativos poderão atender a

demanda dos estabelecimentos por formação-técnico profissional se verificada, junto aos

                                                          
166 O trabalho infanto-juvenil no Direito do Trabalho. In: Revista LTr, vol. 65-04. São Paulo, 2001. No

mesmo sentido o entendimento de Arnaldo Sussekind (Instituições de Direito do Trabalho –  LTR. Volume

65, n.º 04 de 2001) ao enunciar que “o menor aprendiz, na realidade, recebe salário-utilidade de grande valia

e tem reduzida a duração normal do seu trabalho: ele se beneficia da formação metódica por conta do

empregador ou de entidade de cujo custeio este participa, enquanto o tempo dedicado à prestação de serviço é

reduzido na razão direta da sua presença nos cursos e práticas de aprendizagem”
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Serviços Nacionais de Aprendizagem, inexistência de cursos ou insuficiência de oferta de

vagas, em face do disposto no art. 430, I, da CLT.

Os Auditores-Fiscais do Trabalho verificarão se as entidades sem fins

lucrativos que contratam aprendizes, em conformidade com o art. 431 da Consolidação das

Leis do Trabalho - CLT, efetuaram o devido registro e a anotação na Carteira de Trabalho

e Previdência Social - CTPS e, se estão assegurando os demais direitos trabalhistas e

previdenciários oriundos da relação de emprego especial de aprendizagem, examinando,

ainda: a regularidade dos contratos de aprendizagem e a legalidade do registro da entidade

sem fins lucrativos.

Ainda a referida Instrução Normativa, em seus arts. 10.º e subsequentes,

para efeito de fiscalização da obrigatoriedade de contratação de aprendizes , caberá ao

Grupo Especial de Combate ao Trabalho Infantil e de Proteção ao Trabalhador

Adolescente - GECTIPA, identificar a oferta de cursos e vagas pelas instituições de

aprendizagem, e a demanda de aprendizes por parte dos estabelecimentos.

Verificada a falta de correlação entre as atividades executadas pelo

aprendiz e as previstas no programa de aprendizagem, configurar-se-á o desvio de

finalidade da aprendizagem.

A aprendizagem somente poderá ser realizada em ambientes adequados

ao desenvolvimento dos programas de aprendizagem. Estes, devem oferecer condições de

segurança e saúde, em conformidade com as regras do art. 405 da CLT, e das Normas

Regulamentadoras, aprovadas pela Portaria n.º 3.214/1978.

O contrato de aprendizagem extinguir-se-á no seu termo ou quando o

aprendiz completar 18 anos.

São hipóteses de rescisão antecipada do contrato de aprendizagem, de

acordo com a Instrução Normativa n.º 26/2001: (i) desempenho insuficiente ou

inadaptação do aprendiz, mediante manifestação da entidade executora da aprendizagem, a

quem cabe a supervisão e avaliação; (ii) falta disciplinar grave nos termos do art. 482 da

CLT; (iii) ausência injustificada à escola regular que implique perda do ano letivo,

comprovada através da apresentação de declaração do estabelecimento de ensino regular,

e; (iv) a pedido do aprendiz.
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Quanto à estas hipóteses, convém ressaltar apenas aquela penalidade por

falta disciplinar grave. Como a legislação não disciplinou o que seja a falta disciplinar

grave, teremos de nos utilizar da analogia e entender as hipóteses aplicáveis são aquelas

descritas no art. 482 celetista, que enumera as causas de ocorrência de justa causa no

decorrer da execução do contrato de trabalho.

Quando houver rescisão antecipada do contrato de aprendizagem, não se

aplicam os arts. 479 e 480 da CLT, que tratam da indenização, por metade, da remuneração

a que teria direito até o termo do contrato.

Apontadas as características legais e contratuais do contrato de

aprendizagem, passaremos a expor os pontos de sustentabilidade do Terceiro Setor através

da aprendizagem.

7. Aprendizagem e Entidades do Terceiro Setor

Face o exposto, conclui-se que as entidades do Terceiro Setor, diante da

legislação que regulamenta atualmente o tema do trabalho do menor, encontram um vasto

campo para enfrentar o abandono das questões sociais relativas ao adolescente. Com efeito,

as instituições sem fins lucrativos, diante da necessidade de criação de núcleos de

aprendizagem do menor para responder às exigências legais das empresas, poderá, além de

obter seu auto-sustento, preencher um espaço de interesse público, residente na formação

cidadã e profissional do menor.

Em outras palavras, se a empresa optar pela contratação direta do menor,

o papel das entidades será o de fornecimento dos cursos de aprendizagem nos quais a

legislação obriga sejam matriculados os menores contratados. Em contrapartida, é

permitido às empresas que contratem serviços de aprendizes organizados em entidades

terceiro-setoristas com o objetivo de educação profissional, restando atendidas as

exigências legais também nesta hipótese. A vantagem, evidentemente, diz respeito à

natureza da relação jurídica entre empresa e aprendiz, que, no último caso, não é de cunho

trabalhista.

Portanto, apesar do art. 429 consolidado prever a obrigatoriedade de os

estabelecimentos empregarem os menores e os matricularem em cursos de aprendizagem, o
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art. 431 oferece a possibilidade das empresas apenas tomarem os serviços desses menores

oferecidos pela entidades previstas no art. 430, II. Sendo assim, conclui-se que as empresas

podem cumprir a exigência de preenchimento das vagas legais destinadas a menores

aprendizes com a contratação de serviços das entidades sem fins lucrativos que tenham por

objetivo a formação  profissional de menores.

Torna-se indiferente se os serviços prestados pelos aprendizes o são no

interior da sede empresa ou na sede da própria entidade formadora. O importante é que a

coordenação do curso de aprendizagem, a contratação e treinamento do menor seja

realizada pela entidade, hipótese esta em que não haverá vínculo de emprego entre a

empresa tomadora dos serviços e o menor. Haverá um contrato de prestação de serviços

entre a entidade e a empresa, contrato este de natureza civil, com a estipulação de

remuneração visando o sustento da entidade.

Assim, ocupando as lacunas havidas entre as necessidades do mercado e

as da comunidade carente, as instituições sem fins lucrativos contribuem para o

fortalecimento do equilíbrio social da qual depende o Estado democrático.

8. Trabalho Educativo

Essa forma de trabalho do adolescente não está incluída no campo do

Direito do Trabalho, entretanto, por prever a participação de entidades do Terceiro Setor

como  forma de inserção social, será analisada no presente trabalho de forma breve.

Trabalho educativo, segundo Antônio Carlos Galvão Moura “vem a ser o

exercício intelectual, que o adolescente com as aplicações de suas forças e faculdades

individuais, juntos com a sociedade encontrem caminhos e direcionamentos profissionais

menos penosos, mais sociais e com princípios morais mais dignos, dando-lhe uma base

sólida e consistente para um  futuro honesto, respeitável e promissor”.167

Atualmente, o trabalho educativo encontra-se previsto apenas no Estatuto

da Criança e do Adolescente, inexistindo legislação complementar que vise a sua

regulamentação. A Lei 8.069/1990 (ECA), no art. 2.º, define criança como pessoa de até
                                                          
167 MOURA, Antônio Carlos Galvão Moura. “Trabalho Educativo – Aspectos jurídicos/ sociais e

legislativos”. Revista do TRT da 15ª Região, n.º 16. Setembro de 2001.
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doze anos incompletos, e adolescente como a pessoa que possui entre 12 e 18 anos de

idade (o trabalho da criança é proibido, mesmo enquanto aprendiz). O art. 68 a ele se refere

como forma de atividade de caráter pedagógico destinada a propiciar o desenvolvimento de

habilidades e dons, fixando as condições em que deve ser exercido o trabalho educativo, o

qual não se confunde com a aprendizagem. Isso porque o trabalho educativo não gera

vínculo de emprego e é exercido sob a responsabilidade de entidade sem fins lucrativos,

enquanto na aprendizagem há um contrato de trabalho.

O capítulo III do ECA, arts. 39 a 42, trata da educação profissional, que

foi regulamentada pelo Decreto n.º 2.208/1997. Para grande parcela de adolescentes

situada na faixa etária compreendida entre os quatorze e os dezesseis anos, sem qualquer

escolaridade mas em condições para a educação profissional de nível básico, prevê-se a

possibilidade de participação no programa social que tenha por base o trabalho educativo.

Discute-se sobre a necessidade ou não de regulamentação do mencionado

art. 68 com forma de lhe dar efetividade. Porém, ainda que uma regulamentação adequada

seja desejável, é plenamente possível extrair das disposições acerca do trabalho educativo

que o mesmo se distingue de forma clara do trabalho com vínculo de emprego, da

aprendizagem e do estágio. Trata-se ele de um programa social específico, sob

responsabilidade de entidade governamental ou não-governamental que não tenha fins

lucrativos, cujo objetivo é assegurar ao adolescente condições de capacitação para o

exercício de atividade regular remunerada.

A caracterização do trabalho educativo como atividade não permite

entender que se trate de trabalho na acepção corrente do termo, uma vez que a ela se

somam duas características básicas: (i) o caráter pedagógico da atividade, que deverá

sempre prevalecer sobre o aspecto produtivo, ainda que haja algum produto resultante

dessa atividade e que este venha a ser comercializado; (ii) a necessidade deste caráter

pedagógico estar diretamente relacionado com o desenvolvimento pessoal e social do

adolescente, não devendo ser esquecido nesse contexto a referência ao adolescente como

educando.

È imprescindível que as entidades que realizem programas voltados ao

trabalho educativo se capacitem para oferecer ao jovem condições de aprimoramento
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pedagógico, por intermédio de cursos capacitantes que visem incutir nesses menores a

auto-estima, o espírito de solidariedade e a consciência de cidadania, garantindo-lhes o

desenvolvimento pessoal e social. Antônio Carlos Galvão Moura nos ensina que o

propósito principal do trabalho educativo é o preparo do menor, sendo pois um equívoco a

defesa das garantias de direitos trabalhistas e previdenciários a ele.168

Por conta do caráter eminentemente pedagógico do trabalho educativo, é

de se ressaltar o fato de que a competência para julgamento de litígios entre contratante e

contratado, nessas condições, é de competência da Justiça da Infância e da Juventude e não

da Justiça do Trabalho. Trata-se de matéria civil, apesar dos traços trabalhistas envolvidos.

O trabalho educativo, além de não se confundir com a aprendizagem,

difere-se também do estágio, que se volta a dar efetiva experiência ao estudante do

conhecimento teórico obtido, preparando-o para inserção no mercado de trabalho. A

atividade desenvolvida como trabalho educativo tem por objetivo proporcionar ao

adolescente a aquisição de uma habilidade ou o desenvolvimento de um dom, para que

tenha ele condições futuras de galgar ocupações atrativas.

A diferenciação básica entre o trabalho educativo e outras formas de

prestação de serviço pelo adolescente, pois, é evidentemente a meta vislumbrada pela

instituição gerenciadora. A esta não basta o atributo da filantropia; também é necessário

que tenha como horizonte maior os jovens que coordena, fornecendo-lhes assistência

médica e odontológica, além do reforço escolar e noções de cidadania, não apenas para

fiscalizar o desempenho do educando, mas para conferir-lhe mecanismo de

acompanhamento satisfatório na caminhada estudantil, evitando os males da repetência e

da evasão escolar.

A entidade sem fins lucrativos, governamental ou não-governamental,

que pretenda fornecer programas de formação técnico-profissional deverá manter registro

no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente além de possuir estrutura

adequada ao desenvolvimento dos programas em questão.

                                                          
168 Idem.
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A qualificação profissional, principalmente de segmentos mais

empobrecidos da população, de desempregados e de quem pretende entrar no mercado de

trabalho, oferece oportunidades de inserção produtiva, desde que se estimule o uso de

metodologias e conteúdos mais flexíveis e adaptados às suas necessidades e culturas. Além

da necessidade de proporcionar instrumentalização voltada para ocupações específicas e

questões gerenciais, é preciso considerar a questão da formação básica, o que remete para a

alfabetização e para o reforço a aceleração escolar.

9. Trabalho Educativo e as Entidades do Terceiro Setor

Conjugar qualificação profissional com elevação ou recuperação da

escolarização básica impõe-se como essencial, vez que a educação possui hoje um caráter

estratégico sob a ótica da cidadania e do acesso ao mundo do trabalho. Neste ponto, as

entidades do Terceiro Setor têm toda a possibilidade de ocupar esse espaço na formação

educacional dos jovens necessitados.

Considerando que o trabalho educativo poderá ser remunerado, podemos

concluir que constitui uma das formas de sustentabilidade das entidades sem fins

lucrativos. Estas, desde que com o objetivo de formação educacional de jovens, poderão

conseguir a auto-sustentabilidade ocupando espaços de terceirização das empresas.

Assim, além de fornecer a formação educação ao jovem, essas

instituições promoverão a inserção social desse jovem, através de seu próprio trabalho,

que, ainda por cima, será devidamente remunerado.

Os recursos para essa remuneração, bem como para sustentar a própria

entidade, será fruto de contrato de prestação de serviços com empresas, que ao optarem

pela terceirização de certos serviços, agem com responsabilidade social.

Sem dúvida, a união das entidades do Terceiro Setor, da moderna técnica

de administração denominada terceirização e da responsabilidade social das empresas,
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poderá constituir-se como um saudável e forte fator de inserção social para uma grande

parcela de jovens excluídos.
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Capítulo 7

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

1. Definição e aspectos gerais

O trabalho do portador de necessidades especiais alcançou a proteção do

ordenamento jurídico por força de sua relevância, no que diz respeito à integração destes

indivíduos na sociedade.

A cultura urbana na sociedade moderna, dominada pelo critério da

eficiência, da lógica do aproveitamento e do mito da racionalidade, tende a rejeitar e a

marginalizar todas a falhas improdutivas. Mas também é necessário dizer que, apesar

desses perigos e tendências, cresce hoje na humanidade uma nova consciência e um forte

interesse junto às pessoas portadoras de deficiências. Prova disso é a declaração da

Organização das Nações Unidas – ONU sobre os direitos dos deficientes.

O deficiente não alcançou ainda a sua emancipação plena, havendo

vazios enormes nas políticas direcionadas à sua inserção na sociedade. Como na

antigüidade, ainda existe na nossa cultura certa ambivalência de atitudes em relação ao

deficiente: reprovação e valorização; rejeição e proteção.

Nas sociedades modernas, é com dificuldade que se reconhece a

capacidade dos portadores de deficiência como indivíduos capazes de realizar trabalhos

produtivos, e, portanto, que possam ser úteis à coletividade. É da aceitação do deficiente

como cidadão que decorre seu direito à vida, à cidadania, à integração social (família,

escola, trabalho). É direito do deficiente desfrutar de todas as suas potencialidades e

capacidades.

A partir da Revolução Industrial, mais precisamente no Século XIX, a

questão da habilitação e reabilitação do portador de deficiência para o trabalho teve

impulso. Com o desenvolvimento do Direito do Trabalho, as nações tiveram de adotar um

sistema de Seguridade Social, que assumiu parte das funções reabilitatórias propriamente

ditas. Em fins do século XIX, a sociedade começou a sentir, de fato, a solidariedade. Nesse
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momento, os portadores de deficiência ainda eram mantidos internados em instituições

religiosas.

A partir do século XX, a questão ganhou relevo internacional. No fim

dos anos 1950, teve origem o modelo integracionista, que, de modo pioneiro, passou a se

preocupar com a inserção do portador de necessidades especiais no mercado de trabalho.

Nos anos 1980, as entidades representativas mobilizaram-se pela inclusão social. Durante

este período, a Organização das Nações Unidas – ONU e a Organização Internacional do

Trabalho – OIT foram fundamentais no desenvolvimento dos direitos sociais.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, embora não faça men-

ção expressa ao portador de deficiencia, estabelece em seu art. XXIII - 1 que, “toda pessoa

tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de

trabalho e à proteção contra o desemprego”. Específica, contudo, é a Resolução

XXX/3447, aprovada pela Assembléia-Geral da ONU em 9 de dezembro de 1975, que

disciplina a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes ao estabelecer que os direitos

proclamados em tal declaração são aplicáveis a todas as pessoas com deficiências, sem

discriminação de idade, sexo, grupo étnico, nacionalidade, credo político ou religioso,

nível sócio-cultural, estado de saúde ou qualquer outra situação que possa impedi-la de

exercê-las, por si mesmas, ou através de seus familiares.

Nesse mesmo sentido, a Convenção n.º 111 da OIT, promulgada no

Brasil pelo Decreto n.º 62.150, de 19 de janeiro de 1968, trata da discriminação em matéria

de emprego e profissão e estabelece, em seu art. 12, que “1. Para os fins desta Convenção,

o termo "Discriminação" compreende: a) toda distinção, exclusão ou preferência, com

base em raça, cor, sexo, religião, opinião política, nacionalidade ou origem social, que

tenha por efeito anular ou reduzir a igualdade de oportunidade ou de tratamento, emprego

ou profissão; b) qualquer outra distinção, exclusão ou preferência, que tenha por efeito

anular ou reduzir a igualdade de oportunidades, ou tratamento, emprego ou profissão,

conforme pode ser determinado pelo país-membro concedente, após consultar

organizações representativas de empregadores e de trabalhadores, se as houver, e outros

organismos adequados”, acrescentando outrossim que “2. Qualquer distinção, exclusão ou
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preferência, com base em qualificações exigidas para um determinado emprego, não são

consideradas como discriminação.”

Portanto, não foi sem razão que, em 1981, a ONU, como resultado do

Ano Internacional dos Portadores de Deficiência, criou o Programa de Ação Mundial para

Pessoas com Deficiência, aprovado em 1982, destacando os direitos dessas pessoas às

mesmas oportunidades que os demais cidadãos têm de desfrutar, igualmente, de melhores

condições de vida resultantes do desenvolvimento econômico e social.

A OIT elaborou a Convenção n.º 159, em 1983, na qual define pessoa

portadora de deficiência para o trabalho como aquela cuja possibilidade de conseguir

permanecer e progredir no emprego é substancialmente limitada em decorrência de uma

reconhecida desvantagem física ou mental. Para a legislação brasileira, a pessoa portadora

de deficiência para o trabalho é aquela que “apresenta, em caráter permanente, perdas ou

anomalias de sua estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, que gerem

incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para

o ser humano”.

A Convenção n.º 159 da OIT, por sua vez, promulgada no Brasil via

Decreto n.º 139, de 22 de maio de 1991, cuida da política de readaptação profissional e

emprego de pessoas portadoras de deficiência. Em seu art. 42, preceitua que “a dita

política será baseada no princípio da igualdade de oportunidade entre trabalhadores por-

tadores de deficiência e os trabalhadores em geral. Será respeitada a igualdade de

oportunidades e de tratamento entre trabalhadores e trabalhadoras portadoras de

deficiência. Não serão consideradas como discriminatórias, com relação aos

trabalhadores em geral, especiais medidas positivas que visem garantir a efetiva

igualdade de oportunidades e de tratamento entre eles e trabalhadores portadores de

deficiência”.

Algumas organizações internacionais de deficientes formularam uma

definição mais abrangente de incapacidade: um grande número de diferentes limitações

funcionais, de caráter temporal ou permanente, que expressam o fundamento para o

conceito de deficiência física, intelectual ou sensorial, de doença que requer atenção

médica, ou enfermidade mental que limite a capacidade do indivíduo de exercer uma ou
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mais atividades essenciais à sua vida diária, que pode ser agravada ou atenuada de acordo

com o meio em que vive, sua condição econômica e social.

A Organização Mundial da Saúde – OMS definiu, em 1980, deficiência

como perda ou anomalia de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica

(impossibilidade ou capacidade reduzida de falar, andar ou ver). Tal definição foi retificada

pela própria OMS em 1999, ao concluir-se que uma pessoa é deficiente quando tem

restrições de estrutura ou funções corporais não compensadas por providências sociais. Na

verdade, o que o grande fato que caracteriza uma pessoa portadora de necessidades

especiais é a dificuldade de se integrar à sociedade e o grau dessa dificuldade, não a

ausência de um membro ou uma falha mental.

No Brasil a expressão adotada pela Constituição é pessoa “portadora de

deficiência ”. Foi escolhida por ser mais abrangente do que “deficiente”, especificamente,

além de ressaltar o conceito da pessoa ao invés da deficiência pelo termo “portadora”.

Porém, como “deficiência” não é o termo mais apropriado para caracterizar estas pessoas,

pois, de certa forma, ainda faz com que tais pessoas sejam consideradas “deficientes”,

atualmente, começa-se a questionar a expressão utilizada pela Carta, sendo proposta a sua

substituição por outra mais realista: “portadores de necessidades especiais”, que buscamos

utilizar no presente trabalho

2. Tutela aos portadores de necessidades especiais

A Constituição Brasileira de 1988, como norma diretriz em nosso

ordenamento jurídico, representou o início do processo de reversão da dura realidade do

portador de deficiência, elevando a cidadania, a dignidade da pessoa humana e os valores

sociais do trabalho, objetivando o bem comum por meio da construção de uma sociedade

livre, justa, fraterna e solidária, com redução de desigualdades sociais. Essas diretrizes

fundamentais foram efetivadas de modo peculiar em diversos artigos constitucionais como

podemos observar a seguir.

O art. 7.º, em seu inciso XXXI, proíbe toda espécie de discriminação ao

dispor sobre “(...) a proibição de qualquer tipo de discriminação no tocante a salários e

critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência”. Já o inciso VIII do art. 37
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reserva um percentual de vagas para portadores de necessidades especiais tanto em

empresas privadas quanto em cargos públicos.

O art. 203 dispõe que: “a assistência social será prestada a quem dela

necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

(...) IV – a habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção

de sua integração à vida comunitária; V – a garantia de um salário mínimo de benefício

mensal à pessoa portadora de deficiência (...) que comprovar não possuir meios de prover a

própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei”. De outra

parte, o art. 208 diz ser “responsabilidade do Estado garantir o atendimento educacional

especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”.

O art. 227 obriga o Estado a “criar programas de prevenção e

atendimento especializado para os portadores de deficiência física, sensorial ou mental,

bem como de integração social do adolescente portador de deficiência, mediante o

treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços

coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos”.

Inicialmente, todos esses dispositivos não passavam de normas

programáticas, sem a devida regulamentação e tendentes à ineficácia. Todavia, nos últimos

dez anos, após a promulgação da Constituição vigente, grandes mudanças se operaram em

favor da implementação os programas traçados. Isto se deve não só à transformação da

mentalidade brasileira em relação ao problema, mas também às ações implementadas pelo

governo.

A punição à discriminação no acesso ao trabalho veio regulamentada

pela Lei n.º 7.853, de 24 de outubro de 1989. Seu art. 8.º considera crime punível com

reclusão de um a quatro anos e multa, obstar, sem justa causa, o acesso de alguém a

qualquer cargo público, por motivos derivados de sua deficiência, bem como negar-lhe,

sem justa causa, por motivos derivados de sua deficiência, emprego ou trabalho.

O acesso aos cargos públicos veio regulamentado pela Lei n.º 8.112, de

11 de dezembro de 1990, que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis da

União. No art. 5.º, § 2.º, a Lei previu que "às pessoas portadoras de deficiência é

assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo, cujas
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atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras; para tais pessoas

serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso".

Para o setor privado, a Lei n.º 8.213, de 24 de julho de 1991, no art.

93, estabelece a obrigação de contratação de portadores de deficiência. A empresa com

cem ou mais empregados está obrigada a preencher de 2 a 5% (dois a cinco por cento) dos

seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, atendendo

à seguinte proporção: (i) até 200 empregados, dois por cento do total de vagas; (ii) de 201 a

500 empregados três por cento dos postos de trabalho; (iii) de 501 a 1.000 empregados,

quatro por cento das vagas e; (iv) de 1.001 empregados em diante, cinco por cento das

ocupações. Referida lei está complementada: (i) pela Portaria n.º 4.677 do MTPS, de 29 de

julho de 1998, que conceitua o beneficiário reabilitado; (ii) pela Resolução n.º 630 do

INSS, de 20 de outubro de 1998, que estabelece uma sistemática de fiscalização, avaliação

e controle das empresas, para assegurar o preenchimento das vagas reservadas, exclqindo o

segurado acidentado do trabalho; (iii) pelo Decreto n.º 2.172, de 5 de março de 1997, que

impõe pena de multa à infração a qualquer dispositivo da Lei 8.213/1991, a ser aplicada

pela fiscalização do INSS; (iv) pela Ordem de Serviço Conjunta n.º 90, de 27 de outubro

de 1998, que estabeleceu a sistemática da fiscalização, avaliação e controle das vagas

destinadas ao beneficiário reabilitado e à pessoa portadora de deficiência habilitada,

adotando os conceitos e procedimentos.

 Além destas garantias de acesso ao mercado de trabalho formal, há duas

novas formas de criação de postos de trabalho para os portadores de deficiência: por meio

de entidades assistenciais e sob a égide de uma cooperativa social.

A primeira vem regulada pela Portaria GM/TEM n.º 772 169 de 26 de

agosto de 1999, que prevê a possibilidade de o portador de deficiência, regularmente regis-
                                                          
169 “Art. 1º - O trabalho de pessoa portadora de deficiência não caracterizará relação de emprego com o

tomador de serviços, se atendidos os seguintes requisitos: I – realizar-se com a intermediação de entidade

sem fins lucrativos, de natureza filantrópica e de comprovada idoneidade, que tenha por objeto assistir o

portador de deficiência; II – a entidade assistencial intermediadora comprovar a regular contratação de

portadores de deficiência nos moldes da CLT; III – o trabalho destinar-se a fins terapêuticos,

desenvolvimento de capacidade laborativa reduzida devido a deficiência, ou inserção da pessoa portadora

de deficiência no mercado de trabalho; IV – igualdade de condições com os demais trabalhadores, quando
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trado por entidade assistencial, prestar serviços à empresas com fins terapêuticos ou de

desenvolvimento de capacidade laborativa. Se essa prestação não se estender por mais de

seis meses, é reconhecida como treinamento visando à capacitação e inserção do portador

de deficiência no mercado de trabalho, não caracterizando vínculo empregatício com o

tomador ou com a entidade sem fins lucrativos, de natureza filantrópica. A segunda se

processou pela publicação da recente Lei n.º 9.867, de 10 de novembro de 1999, que, ao

dispor sobre a criação de cooperativas sociais, inclui aquelas formadas por portadores de

deficiência.

O conceito legal de deficiência encontra-se previsto no Decreto n.º 3.298,

de 20 de dezembro de 1999, que regulamenta a Lei n.º 7.853, de 24 de outubro de 1989,

Lei da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Segundo o

dispositivo em tela, considera-se deficiência toda perda ou anormalidade de uma estrutura

ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho

de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano.

De um modo geral, portador de deficiência é qualquer indivíduo que

apresente uma limitação física ou mental que o traga abaixo do padrão modelo fixado pelo

grupo social. Não se pode, contudo, confundir o conceito médico com o conceito jurídico

de deficiente. O primeiro traz em si as manifestações patológicas, enquanto o último diz

respeito às conotações sociais e culturais do problema. Baseado nas atitudes sociais,

culturais e morais do deficiente, o Direito busca a análise e o regramento de condutas a ele

relativas. Deve-se anotar, neste sentido, que deficiência e incapacidade, sob o aspecto

jurídico, não são expressões sinônimas. A incapacidade, no plano do Direito, está atrelada

ao aspecto da vontade e à capacidade de expressá-la. Incapaz é, pois, aquele que não pode

manifestar sua vontade adequadamente. Tal, contudo, não se verifica no deficiente que

pode, na grande maioria das vezes, exprimir sua vontade, sem qualquer vício.

É por esta razão que, no plano do Direito do Trabalho, o portador de

deficiência física ou mental pode estar apto a celebrar um contrato de trabalho, desde que

                                                                                                                                                                               
os portadores de deficiência estiverem inseridos no processo produtivo da empresa; Parágrafo único. O

trabalho referido neste artigo poderá ser realizado na própria entidade que prestar assistência ao deficiente

ou no âmbito da empresa que para o mesmo fim celebrar convênio ou contrato com entidade assistencial.”
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expresse, livremente, sua vontade e desde que sua deficiência não obste a realização do

trabalho oferecido.

Permitida a contratação de um trabalhador portador de deficiência física

ou mental, sua remuneração deve ser idêntica àquele que desempenhar idêntica função,

com idêntica produtividade e mesma perfeição técnica. Assim, a disposição do art. 461

celetista é de todo aplicável a este trabalhador, que não pode ter sua remuneração

diminuída em função da diminuição de sua capacidade física ou mental por força de uma

deficiência.

Assegura-se o direito do portador de necessidades especiais de inscrever-

se em concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis

com a deficiência que possui. Aliás, o ambiente de trabalho é outro fato de obstáculo à

contratação de um portador de deficiência, em especial o físico. Sem dúvida, as barreiras

arquitetônicas representam grande dificuldade de acesso aos locais de trabalho. Devem elas

ser eliminadas a fim de que a acessibilidade possa ser atingida. Afinal, a existência de

barreiras à livre locomoção do portador de deficiência causa-lhe não só desconforto físico,

mas também afeta todo o aspecto psicológico de seu cotidiano, na medida em que se vê ele

oprimido por um ambiente de trabalho que não lhe é receptivo. O rompimento deste

obstáculo pode se dar por intermédio de ações concretas, legitimadas pelo Ministério

Público, impondo às empresas as modificações físicas necessárias para a adaptação de um

portador de deficiência.

A empresa que se dispõe a contratar trabalhadores portadores de

necessidades especiais, além de cumprir a lei, investe em sua imagem perante o mercado,

pois atende a uma demanda de notória importância social que é a de inclusão desses

indivíduos no segmento formal de trabalho. Outrossim, comumente essas organizações

acabam elevando seus níveis de produtividade, porquanto o portador de necessidades

especiais propriamente dito, apesar de suas limitações, com extrema freqüência é mais

competente em certas atividades do que o indivíduo que não possui deficiência alguma. Tal

se explica pelo fato de o deficiente concentrar suas forças no aprimoramento das

habilidades que é capaz de desempenhar, atingindo destarte níveis de excelência raramente

observados nos empregados em geral.
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Outras medidas legais que merecem consideração são a Lei n.º

8.069/1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê que a criança e o adolescente

portadores de necessidades especiais receberão atendimento especializado e garante que a

este último será assegurado trabalho protegido; a Lei n.º 9.394/1996, Diretrizes e Bases da

Educação Nacional, que garante educação especial aos portadores de deficiência; o art. 1.º

da Lei n.º 8.889/1994, que garante passe livre aos portadores de necessidades especiais no

sistema de transporte coletivo, desde que comprovem carência e; a Lei n.º 8.998/1995, que

concede isenção de IPI para automóveis utilizados no transporte autônomo de passageiros,

bem como por pessoas portadoras de deficiência.

Em determinadas situações faz-se necessário romper a igualdade formal

para se atingir o equilíbrio social, nesse sentido o conceito de justiça apresenta-nos o

princípio da eqüidade, que  tutela os direitos dos desiguais para que haja, no plano da

realidade, uma maior equiparação entre mais fortes e mais fracos. Apesar de tudo, porém,

isso ainda não ocorre de forma plena. Mas ainda faz-se necessário, para proporcionar ao

indivíduo portador de necessidades especiais a cidadania garantida pela Constituição, a real

conquista dos direitos à seguridade social, ao trabalho, aos salários, aos benefícios sociais,

à saúde, à educação, à cultura, ao transporte, aos programas de reabilitação profissional.

Das modalidades de inserção do portador de deficiência no mercado de trabalho.

A Constituição Federal de 1988 rompeu com o modelo assistencialista,

até então operante em nosso país, em relação aos portadores de deficiência170. De fato,

embora tivesse o Brasil ratificado a Convenção n.º 159 da OIT, ainda não havia por aqui

uma legislação hábil para integrar o portador de necessidades especiais no mercado de

trabalho. Apesar disso, somente após a regulamentação da Lei n.º 7.853/1989 pelo Decreto

n.º 3.298/1999 é que se concretizou, no ordenamento jurídico, os princípios da não

discriminação e da igualdade, os quais serão detalhadamente analisados.

                                                          
170 Utilizaremos aqui a expressão "portador de deficiência", não por entendermos ser este o termo mais

correto, mas por ter sido ele adotado pela Lei n.º 7.853/1989 e pelas normas infralegais que a seguiram, mas

entendemos que é preferível a adoção do termo "portador de necessidades especiais".
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O Decreto n.º 3.298/1999 baseou-se na conceituação da OMS –

Organização Mundial de Saúde ao estabelecer o conceito de deficiência, deficiência

permanente e incapacidade: "Art. 3.º. Para os efeitos deste Decreto, considera-se: I –

deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica,

fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro

do padrão considerado normal para o ser humano; II – deficiência permanente – aquela

que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir

recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; e III –

incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com

necessidade de equipamentos , adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa

portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-

estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida".

Pelo art. 4.º do Decreto n.º 3.298/1999, as deficiências se qualificam em

três espécies distintas: (i) deficiência física; (ii) deficiência auditiva; (iii) deficiência visual;

(iv) deficiência mental; (v) deficiência múltipla: "Art. 4.º. É considerada pessoa portadora

de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: I – deficiência física  alteração

– completa ou parcial de um ou mais seguimentos do corpo humano, acarretando o

comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia,

paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia,triparesia,

hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros

com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não

produzam dificuldades para o desempenho das funções; II – deficiência auditiva – perda

parcial ou total das possibilidades auditivas sonoras, variando de graus e níveis na forma

seguinte: a) de 25 a 40 decibéis (db) – surdez leve; b) de 41 a 55 db – surdez moderada; c)

de 56 a 70 db – surdez acentuada; d) de 71 a 90 db – surdez severa; e) acima de 91 db –

surdez profunda; e f) anacuisia; III – deficiência visual – acuidade visual igual ou menor

que 20/200 no menor olho, após a menor correção, ou campo visual inferior a 20° (tabela

de Snellen), ou ocorrência simultânea de ambas as situações; IV – deficiência mental –

funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos

dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais

como:a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização da
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comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades acadêmicas; g) lazer; e h) trabalho; V –

deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências”.

Os princípios que regem a Política Nacional para a Integração da Pessoa

Portadora de Deficiência são apresentados no art. 5.º do referido Decreto, estando todos em

consonância com o Programa Nacional de Direitos Humanos e sendo baseados na ação

conjunta entre Estado e Sociedade Civil, visando a integração da pessoa portadora de

deficiência no contexto sócio-econômico e cultural e a garantia de seu bem-estar social e

econômico. Pelo inciso III do dispositivo em questão, os instrumentos e mecanismos legais

elaborados para assegurar ao portador de deficiência o pleno exercício de seus direitos

básicos garantirão a igualdade de oportunidades e o reconhecimento das prerrogativas

asseguradas sem que haja privilégios ou paternalismo.

Por ter definido como elementos basilares da inserção do portador de

deficiência na sociedade a parceria do Estado com a Sociedade Civil e a igualdade de

oportunidades, nota-se que o legislador teve grande compreensão no que diz respeito ao

papel fundamental do Terceiro Setor na melhoria das condições de vida e na integração do

portador de deficiência ao contexto sócio-econômico brasileiro.

O art. 6.º do Decreto n.º 3.298/1999 especifica como diretrizes da Política

Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência o incentivo à adoção de

mecanismos que acelerem e fortaleçam a sua inclusão social e, principalmente, ao mercado

de trabalho, ampliando as alternativas de inserção econômica através de qualificação

profissional, respeitando-se, obviamente, as suas peculiaridades, porém sem

assistencialismos. A implantação dessa Política se dará com a participação das entidades

representativas dos portadores de deficiência, além da articulação entre as entidades

públicas e privadas. Seus objetivos estão explicitados no art. 7.º do citado Decreto, o qual

visa o acesso e permanência do portador de deficiência aos serviços oferecidos à

comunidade, incentivar os programas de prevenção, de atendimento especializado e de

inclusão social, através de ações conjuntas feitas, também, entre o Poder Público e a

iniciativa privada.

Serão utilizados como instrumentos para assegurar a implantação de tal

Política a formação de recursos humanos para atendimento adequado das pessoas
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portadoras de deficiência, a facilitação da importação de equipamentos necessários ao

bem-estar das mesmas, o fomento de estudos de bioengenharia voltados ao portador de

deficiência e a aplicação de legislação específica com reserva de mercado nos órgãos

públicos e nas sociedades privadas, tudo com a devida fiscalização.

Os arts. 9.º, 10 e 11 do Decreto n.º 3.298/1999, por sua vez, ressaltam o

relevante papel do CONADE – Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de

Deficiência. Em tais dispositivos, é determinado que os órgãos e entidades da

Administração Pública, direta e indireta, deverão conferir tratamento prioritário e adequado

aos assuntos referentes às pessoas portadoras de deficiência, atuando de modo integrado e

sob a coordenação do referido Conselho. Ao CONADE, órgão interno do Ministério da

Justiça, compete, dentre outras atribuições, zelar pela efetiva implantação descentralizada

da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência; acompanhar o

planejamento das políticas postas em prática pelos diversos setores da sociedade (como

educação, saúde, trabalho, transporte, et cetera); acompanhar a elaboração e execução de

proposta orçamentária para a consecução da política assegurada pelo referido Decreto;

propor a elaboração de estudos e pesquisas visando sempre a melhoria da qualidade de

vida da pessoa portadora de deficiência, dentre outras atribuições.

Os arts. 15 e 16 do Decreto n.º 3.298/1999 determinam que os órgãos e

entidades da Administração Pública Federal prestarão direta ou indiretamente à pessoa

portadora de deficiência, serviços de reabilitação, formação profissional, escolarização,

orientação familiar, saúde e prevenção de acidentes. Neste caso, é bom ressaltarmos que o

art. 15, ao utilizar-se da expressão "prestarão indiretamente", novamente faz que a referida

regulamentação prestigie a importância das parcerias feitas entre o Poder Público e as

entidades do Terceiro Setor, confiando às entidades não públicas o papel de suprir ou

complementar as eventuais impossibilidades do Estado na concretização de sua política

relativa aos portadores de deficiência.

O art. 19 esclarece que, para que se ajude a pessoa portadora de

deficiência a superar barreiras de comunicação e mobilidade, poderão ser utilizados

recursos técnicos capazes de compensar uma ou mais limitações funcionais motoras,
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sensoriais ou mentais, tendo sempre como objetivo a melhor inclusão social desses

portadores de deficiência.

O acesso à educação é garantido à pessoa portadora de deficiência, como

uma das formas de se buscar o seu ingresso no mercado de trabalho (art. 28 do Decreto n.º

3.298/1999). Tal dispositivo prevê ainda a possibilidade de instituições não públicas e de

empresas prestarem educação profissional à pessoa portadora de deficiência, esclarecendo,

ainda, que a habilitação profissional é o processo destinado a propiciar à pessoa portadora

de deficiência, em nível formal e sistematizado, a aquisição de conhecimentos e

habilidades especificamente associados a determinada profissão ou ocupação (§ 3.º).

As escolas e instituições de educação profissional devem manter-se aptas

a oferecer apoio especializado para o atendimento às peculiaridades da pessoa portadora de

deficiência, adaptando material e equipamentos didáticos, capacitando professores e

adequando seus recursos físicos e ambientais de forma a receber esses alunos

diferenciados.

A habilitação e a reabilitação profissional são garantidas ao portadores de

deficiência, independentemente de sua condição em relação à Previdência Social (se ele é

beneficiário ou não). O art. 31 do Decreto n.º 3.298/1999 nos fornece o conceito legal de

habilitação e reabilitação profissional: “Entende-se por habilitação e reabilitação

profissional o processo orientado a possibilitar que a pessoa portadora de deficiência, a

partir da identificação de suas potencialidades laborativas, adquira o nível suficiente de

desenvolvimento profisional para o ingresso e reingresso no mercado de trabalho e

participar da vida comunitária”

O art. 32 determina que as entidades de habilitação e reabilitação deverão

ser dotadas de recursos necessários para atender a toda pessoa portadora de qualquer tipo

de deficiência, e a orientação profissional deverá considerar as potencialidades individuais

e demais aspectos sócio-econômicos.

Antes de iniciarmos a análise do acesso dos portadores de deficiência ao

trabalho, tema essencial ao presente estudo, cumpre ressaltar que as diretrizes que

determinam os objetivos constantes do Decreto n.º 3.298/1999 estão baseadas em ações

conjuntas do Estado com a Sociedade Civil e na igualdade de oportunidades para o
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portador de deficiência, sem privilégios e assistencialismos, alcançada por meio de

mecanismos que acelerem e fortaleçam a sua inclusão social, cultural e o acesso e

permanência no mercado de trabalho.

O art. 34 do Decreto expressa que a política de emprego tem como

finalidade primordial a inserção da pessoa portadora de deficiência no mercado de trabalho

ou a sua incorporação ao sistema produtivo mediante regime especial de trabalho

protegido. Prevê, em seu Parágrafo único, que essa finalidade poderá ser efetivada

mediante a contratação de cooperativas sociais conforme o definido na Lei n.º 9.867/1999.

Inicialmente poderíamos entender que, pelo fato desse artigo prever um

regime especial de trabalho protegido, haveria uma contradição entre o mesmo e as

diretrizes anteriormente apontadas e, em especial, com o fato de os arts. 5.º e 6.º do

Decreto preverem que a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de

Deficiência será implantada com respeito às igualdades de condições, sem privilégios ou

assistencialismo.

Ora, a previsão do regime especial de trabalho protegido, de fato, acaba

por ir de encontro à idéia de se evitar política paternalista, uma vez que, por consubstanciar

sistema diferenciado, acaba por se basear em uma situação de desigualdade. Todavia, uma

leitura mais atenta do referido dispositivo nos faz perceber que, na verdade, se observam

duas finalidades primordiais na política de emprego: a primeira, de inserção do portador de

deficiência no mercado de trabalho, de maneira igual à prevista a todos os demais

membros da sociedade; a segunda, de incorporação ao mercado produtivo, esta sim por

intermédio de um regime especial de trabalho protegido. Isso sem perder de vista a

distinção de Aurélio Buarque de Holanda entre os termos inserção, que significa

introduzir, incluir, colocar, e incorporação, que entende-se como juntar, reunir, agrupar171.

Na releitura do Parágrafo único, percebemos que a incorporação ao

sistema produtivo ocorrerá quando for inviável a sua inserção, ou seja, quando a

deficiência for grave e severa. Desta forma, diante da gravidade da deficiência que

impossibilita a comum integração do indivíduo, é plenamente justificável o tratamento

protegido e especial.
                                                          
171 Novo Dicionário da Língua Portuguesa. Editora Nova Fronteira. p. 1116
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Torna-se evidente, pois, que o art. 37 estabelece duas formas diferentes

de acesso do portador de deficiência ao mercado de trabalho: uma corresponde à sua

inserção, que consiste na sua contratação e inclusão na empresa. A outra corresponde à sua

incorporação ao sistema produtivo, nas hipóteses de ser a deficiência grave ou severa,

sendo possível a sua integração a algum tipo de processo produtivo somente de forma

protegida, através de um trabalho especial, sem formal contratação como empregado.

O art. 35 determina as três modalidades de inserção laboral da pessoa

portadora de deficiência, a saber, colocação competitiva, colocação seletiva e promoção do

trabalho por conta própria. A primeira modalidade, trazida pelo inciso I do referido artigo,

é a colocação competitiva, processo de contratação regular, ou seja, de acordo com a

legislação trabalhista e previdenciária, que independe de adoção de procedimentos

especiais para a sua concretização, não sendo, ainda, excluída a possibilidade de utilização

de apoios especiais. Esta forma de admissão se equipara a de uma pessoa que não porta

qualquer deficiência.

A Instrução Normativa n.º 20/2001, do Ministério do Trabalho e

Emprego, esclarece que constituem procedimentos especiais todos os meios utilizados para

viabilizar a contratação e o exercício da atividade laboral do portador de deficiência, tais

como jornada variável, horário flexível, proporcionalidade de salário, adequação das

condições e do ambiente de trabalho etc. Esta explicação também consta do § 2.º do art. 35

do Decreto.

Já os apoios especiais vêm definidos no art. 6.º da mesma Instrução, e

referem-se à orientação e supervisão técnicas que auxiliem e tornem possíveis a

compensação das limitações funcionais motoras, sensoriais ou mentais do portador de

deficiência, de forma a possibilitar a plena utilização, por este, de suas capacidades em

condições de normalidade.

Assim, na colocação competitiva, a empresa poderá utilizar somente os

apoios especiais, não os procedimentos especiais, o que, por óbvio, nos leva a crer que tal

contratação atingirá somente as pessoas com deficiências menos graves. Despiciendo dizer

que as entidades do Terceiro Setor poderão prestar serviços de apoio especiais nesse tipo

de contratação.
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A segunda modalidade de admissão é a colocação seletiva, que constitui

a contratação trabalhista regular, mas que depende da adoção de procedimentos e apoios

especiais para sua efetivação. Considerando-se as definições de procedimentos especiais

(arts. 35, § 2.º, do Decreto n.º 3.298/1999, e 5.º, da Instrução Normativa 20/2001 do MTE)

e de apoios especiais (art. 35, § 3.º do Decreto n.º 3.298/1999), podemos concluir que a

contratação seletiva refere-se à contratação de uma pessoa portadora de deficiência de grau

severo.

Por fim, a terceira modalidade é a de promoção do trabalho por conta

própria mediante trabalho autônomo, cooperativado ou em regime de economia familiar,

que tem por objetivo máximo a emancipação econômica e pessoal do portador de

deficiência. Pelo que entendemos, tal modalidade trata-se, na verdade, de incorporação do

portador de deficiência ao processo produtivo e não de uma inserção deste. Tanto é

verdade que o inciso III do art. 35 do Decreto define a promoção do trabalho por meio de

formas de prestação de serviço e não de vínculo de emprego. Nesse sentido, o art. 2.º da

Instrução Normativa 20/2001, do MTE estabelece que somente as formas de contratação

competitivas e seletivas caracterizam a relação de emprego.172

                                                          
172 O texto da Instrução Normativa n.º 20/2001 dispõe:

Art. 1.º. O Auditor-Fiscal do Trabalho AFT observará a relação de trabalho da pessoa portadora de

deficiência, de modo a identificar a existência de vínculo empregatício.

Art. 2.º. Caracteriza relação de emprego a inserção no mercado de trabalho da pessoa portadora de

deficiência, sob as modalidades de colocação competitiva e seletiva.

Art. 3.º. Colocação competitiva é a contratação efetivada nos termos da legislação trabalhista e previdenciária

que não exige a adoãão de procedimentos especiais para a sua concretização, ressalvada a utilização de

apoios especiais.

Art. 4.º. Colocação seletiva é a contratação efetivada nos termos da legislação trabalhista e previdenciária,

que em razão da deficiência, exige a adoção de procedimentos e apoios especiais para sua concretização.

Art. 5.º. Consideram-se procedimentos especiais os meios utilizados para viabilizar a contratação e o

exercício da atividade laboral da pessoa portadora de deficiência, tais como: jornada variável, horário

flexível, proporcionalidade de salário, adequação das condições e do ambiente de trabalho e outros.

Art. 6.º. Consideram-se apoios especiais a orientação, a supervisão e as ajudas técnicas, entre outros

elementos que auxiliem ou permitam compensar uma ou mais limitações funcionais motoras, sensoriais ou

mentais da pessoa portadora de deficiência, de modo a superar as suas limitações.
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Art. 7.º. Não constitui relação de emprego o trabalho da pessoa portadora de deficiência realizado em oficina

protegida de produção, desde que ausentes os elementos configuradores da relação de emprego, ou em

oficina protegida terapêutica.

Art. 8.º. Considera-se oficina protegida de produção a unidade que observar as seguintes condições:

I - que suas atividades laborais sejam desenvolvidas mediante assistência de entidades públicas e

beneficentes de assistência social;

II - que tenha por objetivo o desenvolvimento de programa de habilitação profissional, com currículos, etapas

e diplomação, especificando o período de duração e suas respectivas fases de aprendizagem, dependentes de

avaliações individuais realizadas por equipe multidisciplinar de saúde;

III - que as pessoas portadoras de deficiência participantes destas oficinas não integrem o quantitativo dos

cargos previsto no art. 10 desta Instrução; e

IV - que o trabalho nelas desenvolvido seja obrigatoriamente remunerado.

Art. 9.º. Considera-se oficina protegida terapêutica a unidade assistida por entidade pública ou beneficente de

assistência social e que tenha por objetivo a integração social, mediante atividades de adaptação e

capacitação para o trabalho.

Art. 10. O AFT verificará, mediante fiscalização direta ou indireta, se a empresa com cem ou mais

empregados preenche o percentual de 2 a 5 por cento de seus cargos com beneficiários reabilitados da

Previdência Social ou com pessoa portadora de deficiência habilitada, na seguinte proporção:

I - até duzentos empregados, dois por cento;

II- -de duzentos e um a quinhentos empregados, três por cento;

III - de quinhentos e um a mil empregados, quatro por cento; ou

IV - mais de mil empregados, cinco por cento.

§ 1.º. Para efeito de aferição dos percentuais dispostos neste artigo, será considerado o número de

empregados da totalidade dos estabelecimentos da empresa.

§ 2.º. Os trabalhadores a que se refere o caput poderão estar distribuídos nos diversos estabelecimentos da

empresa ou centralizados em um deles.

§ 3.º. Cabe ao AFT verificar se a dispensa de empregado, na condição estabelecida neste artigo, foi suprida

mediante a contratação de outra pessoa portadora de deficiência, nos termos do art. 36, § 1º do Decreto nº

3.298, de 1999.

§ 4.º. As frações de unidade, no cálculo de que trata o caput, darão lugar à contratação de um trabalhador.

§ 5.º. O Auditor-Fiscal do Trabalho deverá consignar no autode-infração o número de trabalhadores que

deixou de ser contratado, tendo em vista a aplicação do percentual referido no caput".
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Todavia, apesar de parecer evidente tal interpretação, o legislador insiste

em tratar a forma de promoção do trabalho como modalidade de inserção laboral do

portador de deficiência, ao determinar, no § 1.º do art. 35 em questão que as entidades

beneficentes de assistência social poderão, na forma da lei, intermediar a modalidade de

"inserção" laboral tratadas nos incisos II (modalidade seletiva) e III (promoção do

trabalho). Desta maneira, o legislador acaba incluindo, como forma de inserção laboral, a

modalidade de promoção do trabalho por conta própria, cooperativado ou em regime de

economia familiar.

A modalidade de inserção laboral prevista pelo inciso III do art. 35 do

Decreto n.º 3.298/1999 refere-se ao trabalho sem vínculo de emprego, desempenhado por

intermédio de cooperativas, de empresas com sócios, ou em regime de economia familiar,

por conta própria através de prestação autônoma de trabalho, sempre buscando a

emancipação econômica e social da pessoa portadora de deficiência.

Outra forma de promoção de trabalho sem vínculo de emprego é por

meio das cooperativas em geral, que serão tratadas em capítulo específico. Convêm

                                                                                                                                                                               
Art. 11. Entende-se por habilitação e reabilitação profissional o conjunto de ações utilizadas para possibilitar

que a pessoa portadora de deficiência adquira nível suficiente de desenvolvimento profissional para ingresso

ou reingresso no mercado de trabalho.

Art. 12. Considera-se, também, pessoa portadora de deficiência habilitada aquela que esteja capacitada para o

exercício da função mesmo não tendo se submetido a processo de habilitação ou reabilitação.

Art. 13. Quando não ocorrer, na ação fiscal, a regularização da empresa quanto ao disposto no art. 10 desta

Instrução Normativa, o AFT poderá utilizar-se do procedimento especial previsto na IN nº 13 de 06.06.99, e

se necessário, solicitar o apoio do Núcleo de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Combate à

Discriminação.

Art. 14. Em caso de instauração de procedimento especial, o Termo de Compromisso que vier a ser firmado

deverá conter o cronograma de preenchimento das vagas das pessoas portadoras de deficiência ou

beneficiários reabilitados de forma gradativa constando, inclusive, a obrigatoriedade da adequação das

condições dos ambientes de trabalho, na conformidade do previsto nas Normas Regulamentadoras, instituídas

pela Portaria nº 3.214/1978.

Art. 15. O não cumprimento do Termo de Compromisso implicará na adoção das medidas cabíveis, nos

termos da IN nº 13 de 06.06.99, com posterior encaminhamento de relatório circunstanciado ao Delegado

Regional do Trabalho para remessa ao Ministério Público do Trabalho.
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lembrar desde logo, de toda forma, a possibilidade da pessoa portadora de deficiência

integrar as chamadas cooperativas sociais criadas pela Lei n.º 9.867/1999. Com efeito, tais

entidades especiais agrupam pessoas em desvantagem social e possibilitam a sua

integração social através do trabalho cooperado.

Neste contexto, surge o relevante papel das entidades sem fins lucrativos

do Terceiro Setor como instrumento de efetivação da inserção social do portador de

deficiência. Conforme determina o art. 35, § 1.º, I do Decreto, as entidades assistenciais

poderão intermediar a contratação de portadores de deficiência por entidades públicas e

privadas, sendo que, neste caso, haverá a contratação da pessoa nos termos das leis

trabalhistas e previdenciárias e não os da lei civil, como na simples prestação de serviços.

Com isso, tal inciso se refere à contratação seletiva como aquela que cria um vínculo direto

entre o portador e a empresa, mas que imprescinde da adoção de procedimentos e de apoio

para a sua efetivação.

Na hipótese de serem tais procedimentos especiais de uma ordem tal que

acabe por tornar inviável a prestação de serviços no interior da empresa, afigura-se

amplamente possível que tais trabalhos se realizem dentro das dependências da própria

entidade assistencial, sem que, com isso, seja descaracterizado o vínculo empregatício

direto com a tomadora. É o que se depreende da leitura do inciso II do mesmo § 1.º do art.

35.

Assim, quando as empresas públicas ou privadas forem efetuar a

contratação na forma seletiva, poderão utilizar as instituições de assistência social para que

estas forneçam o apoio e os procedimentos especiais exigíveis para o caso. Considerando

que esses apoios e procedimentos especiais poderão ser utilizados nas dependências da

empresa ou entidade pública, a entidade de assistência social poderá trabalhar como um

agente de integração, prestando o serviço de apoio e orientando a empresa nos

procedimentos especiais. Porém, como determina o inciso II do art. 35, "caput" do

Decreto, o vínculo de emprego se forma diretamente com a empresa pública ou privada

contratante.

As entidades assistenciais estão, ademais, aptas a providenciar cursos de

capacitação e habilitação profissional para as pessoas portadoras de deficiência,
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objetivando a sua inserção em cargos nas empresas, as quais irão, com isso, cumprir a cota

determinada pelo art. 36 do Decreto n.º 3.298/1999. Essas instituições poderão obter o

próprio sustento com as receitas oriundas dos serviços prestados às empresas na

capacitação do portador de deficiência e na orientação sobre os apoios e procedimentos

especiais.

A princípio, com a leitura do já citado art. 35, § 1.º, I do Decreto n.º

3.298/1999, observamos que as entidades beneficentes de assistência social, na colocação

seletiva, só poderiam intermediar a contratação da pessoa portadora de deficiência e

auxiliar o contratante no apoio e procedimentos especiais. Ocorre, porém, que da leitura de

determinados parágrafos do art. 35 percebe-se ser possível a contratação seletiva por

empresas, via prestação de serviços, através das entidades sem fins lucrativos.

Para compreendermos melhor essa possibilidade, é preciso considerar

uma interpretação sistemática dos referidos parágrafos, analisando-os dentro do contexto

geral do Decreto em questão.

Como podemos perceber, o § 5.º do art. 35 refere-se às oficinas

protegidas terapêuticas, As oficinas protegidas terapêuticas são unidades que funcionam de

forma dependente de uma entidade pública ou beneficente de assistência social, que tem

como objetivo a integração social por meio de atividades de adaptação e capacitação para o

trabalho do adolescente e adulto que por seu grau de deficiência, provisória ou permanente,

não possa desempenhar atividade laboral no mercado competitivo de trabalho ou em

oficina protegida de produção. Isso significa que esse tipo de oficina pretende capacitar o

portador de deficiência em grau severo, a qual lhe impede de ser capacitado no mercado de

trabalho competitivo.

Ainda, o § 6.º estipula que o período de adaptação e capacitação do

portador de  deficiência em oficinas protegidas teraupêticas não cria vínculo de

empregatício, que no caso, só poderá ocorrer diretamente com a instituição beneficente.

Por constituir um meio de integração social, a legislação não exige

período estipulado de capacitação, sendo que o Decreto esclarece que a adaptação e

capacitação para o trabalho do portador de deficiência em oficina protegida terapêutica não

caracterizam vínculo de emprego. Esses entendimentos são corroborados pela Instrução
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Normativa 20/2001 do MTE, que confirma não haver vínculo de emprego quando se tratar

de capacitação de pessoa portadora de deficiência em oficinas protegidas terapêuticas, pois

o seu objetivo é a integração social mediante atividades de adaptação e capacitação para o

trabalhado. Sem dúvida, o trabalho em oficinas protegidas trata-se de forma de

incorporação de pessoa portadora de deficiência no sistema produtivo, mediante regime

especial de trabalho e não de inserção laboral.

Com efeito, especificando, o referido inciso, que não haverá vínculo de

emprego durante o período de adaptação e capacitação para o trabalho do portador de

deficiência em oficina protegida terapêutica, resta evidente, que passado tal período,

haverá um relação de emprego com o portador de deficiência já capacitado para o trabalho

e a entidade que o assiste.

É evidente, que se após estar capacitado para o trabalho, esse portador de

deficiência poderá ser diretamente contratado por uma empresa ou pela própria entidade de

que o assitiu na sua capacitação, quando então, passará a ser empregado de uma delas.

 Ainda, vale observar, que o § 7.º do art. 35 dispõe que a prestação de

serviços,  será objeto de convênio ou contrato formal entre a entidade e o tomador de

serviços, no qual deverá constar a relação nominal dos trabalhadores de deficiência

colocados à disposição do tomador.

Esse inciso, nos parece, traduz a intenção do legislador de possibilitar

que uma empresa pública ou privada contrate os serviços de uma entidade beneficente que

assiste aos portadores de necessidades especiais, esclarecendo ainda, que tais pessoas

contratadas devem ser individualmente identificadas. Sem dúvida, não vemos outro sentido

nesse inciso, além de tal possibilidade.

Realmente, entendemos que essa relação individualisada tem como

objetivo comprovar o número de portadores de deficiência que prestam serviços para

determinada empresa, com a finalidade de cumprir a cota legalmente exigida.

Corroborando esse entendimento, cumpre observar que o § 8.º do art. 35

prevê expressamente duas figuras, a do tomador de serviços prestados por uma entidade e a

instituição que pormove colocação seletiva. Portanto, concluimos que a entidade
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assitencial pode promover a colocação seletiva que será absorvida por um tomador de

serviços.( citar o inciso 8º em nota de rodapé)

Cumpre ainda ressaltar, que a Instrução Normativa n.º 20/2001 do

Ministério do Trabalho e Emprego, dispõe sobre os procedimentos na fiscalização do

trabalho dos portadores de deficiência, especifica em seu art.2.º que a contratação seletiva

é apta a caracterizar a relação de emprego entre a empresa e o portador de deficiência.

Por outro lado, em tal Instrução, não há qualquer disposição que impeça

o portador de deficiência integrante de uma oficina protegia terapêutica, de integrar o

quantitativo dos cargos previstos no art. 4.º da Instrução, que por sua vez trata da

colocação seletiva, do que se concluí que que tal possibilidade é permitida.

Ainda, não há na referida Instrução qualquer proibição de haver vínculo

empregatício entre a entidade assitencial que mantem a oficina protegida terapêutica com o

portador de deficiência por ela assitido.

Assim sendo, da interpretação sistemática do art. 35 do referido Decreto,

e mesmo, da Instrução Normativa n.º 20/2001 do Ministério do Trabalho e Emprego,

podemos concluir que as entidades beneficentes e de assistência social poderão

intermediar modalidade de inserção laboral de contratação seletiva (inciso II do art.35 do

Decreto e arts. 2º, 4º e 9º da Instrução) nas situações de comercialização de bens ou

serviços decorrentes de programa de habilitação profissional dos portadores de deficiência

em oficinas protegidas teraupêticas, bem como que há um vínculo de emprego entre essas

oficinas e os portadores de deficiência por elas assistidos.

Dentro da mesma interpretação, entendemos que há a possibilidade de

contratação de forma seletiva pelas empresas, através da contratação de serviços oferecidos

por portadores de deficiência organizados nas oficinas protegidas terapêuticas. Adotando

esse procedimento, as empresas, simultaneamente, cumprirão a cota legal exigida e

responderão às exigencias de sua responsabilidade social.

Entretanto, para cumprir as exigências desse tipo de  contratação regular

de deficientes, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária prevista na forma

seletiva de inserção laboral da pessoa portadora de necessidades especiais (inciso II do art.

35, "caput", do Decreto n.º 3.298/1999), é preciso observar a Portaria 772/1999 do
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Ministério do Trabalho e Emprego. Tal Portaria determina regras de fiscalização do

trabalho do portador de deficiência em entidades sem fins lucrativos, de natureza

filantrópica e de comprovada idoneidade, além das empresas tomadoras desses serviços.

Mesmo considerando-se que tal Portaria é anterior ao Decreto (a Portaria

é de 26 de agosto de 1999 e o Decreto de 12 de dezembro de 1999), aquela continua em

vigor, pois não há qualquer conflito entre eles. Com efeito, o Decreto não trata do trabalho

da pessoa portadora em entidades sem fins lucrativos e de natureza filantrópica que não

constituam oficinas protegidas. Em outras palavras, os tratamentos normativos não são

antagônicos, não havendo que se falar em revogação.

A Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego estipula que não haverá

relação de emprego entre o portador de necessidades especiais e o tomador de serviços se a

contratação atender os seguintes requisitos: (i) o trabalho da pessoa portadora de

deficiência deverá ser intermediado por uma entidade sem fins lucrativos de natureza

filantrópica, de comprovada idoneidade e que tenha por objetivo assistir ao portador de

deficiência; (ii) a entidade beneficente deverá contratar os portadores de deficiência nos

moldes da Consolidação das Leis do Trabalho; (iii) o trabalho exercido pelos portadores de

deficiência deve ter finalidades terapêuticas, de desenvolvimento da capacidade laborativa

e de inserção no mercado de trabalho; (iv) caso o trabalho do portador de deficiência seja

prestado na própria empresa tomadora dos serviços, deverá ser exercido em igualdade de

condições em relação aos demais trabalhadores.

Esclarece ainda a Portaria que a entidade poderá firmar convênio ou

contrato formal com as empresas tomadoras dos serviços, e que o período de treinamento

visando a capacitação do portador de deficiência para sua inserção no mercado não

caracterizará vínculo de emprego com o tomador ou com a entidade sem fins lucrativos.

Assim sendo, considerando o disposto no  ordenamento em vigor, concluímos ser possível

a colocação seletiva também por intermédio de prestação de serviços, desde que atendidos

os requisitos estipulados pela Portaria que regula tal relação.

Nesses termos, é possível para a empresa pública ou privada cumprir a

cota legal de preenchimento de cargos com portadores de deficiência, através da

contratação de serviços organizados por uma entidade sem fins lucrativos que mantem uma
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oficina protegida teraupêtica nos termos do referido Decreto, caracterizando-se dessa

forma a contratação seletiva.

Outra forma de atuação das entidades beneficentes e de assistência social

ocorre na organização e manutenção de oficinas protegidas de produção, provendo trabalho

remunerado para o portador de deficiência assistido. Sem duvida, uma das formas de

remunerar esse trabalho é a comercialização dos serviços ou bens produzidos pelos seus

assistidos.

O § 4.º do art. 35 do Decreto esclarece que as oficinas protegidas de

produção constituem organizações produtivas e não auto-suficientes, uma vez que

dependem de entidades públicas ou beneficentes de assistência social, que têm por objetivo

o desenvolvimento de programas de habilitação profissional para adolescentes ou adultos

portadores de deficiência, remunerando-os pelo trabalho prestado e visando sempre a

emancipação econômica e pessoal do trabalhador.

A Instrução Normativa n.º 20/2001, do Ministério do Trabalho e

Emprego regulamenta alguns aspectos com relação às oficinas de produção protegidas. Em

seu art. 8.º, esclarece que tais oficinas devem observar certas condições de funcionamento.

Suas atividades devem ser sempre desenvolvidas através da assistência de entidades

públicas ou beneficentes de assistência social. Seu objetivo social será sempre a habilitação

do portador de deficiência com base em programas desenvolvidos por etapas, avaliações

individuais realizadas por equipes multidisciplinares de saúde, com diplomação de certo

prazo específico, sendo que o trabalho nelas desenvolvido deverá ser remunerado.

Determina ainda que as pessoas portadoras de deficiência que participam dessas oficinas

não poderão integrar a cota de cargos exigida pelo art. 36 do Decreto.

O art. 7.º da Instrução Normativa em apreço esclarece que não haverá

vínculo de emprego entre a pessoa portadora de deficiência e a oficina protegida de

produção, desde que ausentes os elementos caracterizadores da relação de emprego. Nota-

se que tais oficinas afiguram forma eficaz de incorporação do portador de deficiência ao

processo produtivo, uma vez que, além de habilitar-se para o trabalho, poderá ele obter

ganhos financeiros por meio do seu serviço, que será tomado pelo mercado em geral.
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É certo que, para evitar abusos, o Ministério do Trabalho exige que o

período de duração dos cursos seja estipulado, pois o objetivo dessas oficinas é habilitar o

portador de deficiência para a sua inserção no mercado de trabalho, seja por meio de seu

serviço autônomo em cooperativas, seja como empregado. Esta modalidade de

incorporação laboral permite a habilitação profissional e a obtenção simultânea de renda

para o sustento do portador de deficiência.

Cumpre salientar que a organização das oficinas protegidas de produção

deve ter o cuidado de que o aspecto educativo e de formação dessas pessoas prevaleça

sobre a mera produção, deixando transparente a sua relação de formação e colaboração ao

invés de servir como forma pura e simples de aproveitamento econômico do tomador de

serviços. Caso estejam presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego, a

própria Instrução Normativa citada dispõe que poderá ser caracterizado o vínculo

empregatício, acompanhando a tendência do princípio da primazia da realidade.

De todos os elementos caracterizadores da relação de emprego –

onerosidade, pessoalidade, habitualidade e subordinação –, esse último será aquele que

apontará de forma mais contundente a existência do vínculo empregatício. De fato, esse

tipo de oficina deve ter como objetivo primordial a habilitação da passoa portadora de

deficiência para o seu auto-sustento e não a simples fabricação de bens ou prestação de

serviços. Em suma, o portador de deficiência deve receber pelo seu trabalho, sendo assíduo

quanto à presença nas aulas e no processo produtivo, devendo, ainda, obedecer as regras da

organização, mas nunca da forma hierárquica característica de um vínculo empregatício.

O art. 11 da Instrução Normativa especifica que a habilitação e a

reabilitação profissional consubstanciam um conjunto de ações utilizadas para possibilitar

que a pessoa portadora de deficiência adquira o nível de desenvolvimento profissional que

a torne capaz de ingressar ou reingressar ao mercado de trabalho. Portanto, é essencial que

o aspecto de formação profissional visando auto-suficiência do portador de deficiência

esteja sempre presente nas oficinas protegidas de produção, como seu objetivo primordial.

Forçoso enfatizar que, na hipótese de ser caracterizado o vínculo de

emprego nas oficinas protegidas, haverá a responsabilidade subsidiária do tomador de

serviços, conforme Enunciado 331 do Tribunal Superior do Trabalho.
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Outro artigo de nosso interesse cuja interpretação vale retomar é o 36 do

Decreto n.º 3.298/1999, o qual estipula a cota obrigatória para as empresas preencherem

seus cargos com pessoas reabilitadas ou portadoras de deficiências, na seguinte proporção:

(i) até duzentos empregados, 2%; (ii) de duzentos e um a quinhentos empregados, 3%; (iii)

de quinhentos e um a mil empregados, 4%, e; (iv) mais de mil empregados, 5%. Essa

proporcionalidade significa que se a empresa tem 200 empregados, desse total, quatro

devem ser reabilitados ou portadores de deficiência, ou seja, considera-se a proporção

dentre o número de empregados determinados pela lei. Dentre aquele número de

empregados, uma proporção deles deve ser de pessoas reabilitadas ou portadoras de

deficiência.

A princípio, é possível pensar-se que, por constar no referido artigo a

expressão "cargo", e não "vaga" ou mesmo "empregado", não haveria a necessidade de

preencher tal cota com empregados devidamente registrados. Entretanto, considerando que

a proporcionalidade exigida pelo Decreto está inserida no número de empregados (até

duzentos, 2%, ou seja, quatro dos duzentos empregados devem ser reabilitados ou

portadores de deficiência), não resta dúvida de que estes cargos devem ser preenchidos

com pessoas empregadas nos termos do art. 3.º celetista.

A Instrução Normativa n.º 20/2001, do MTE, esclarece no seu art. 10, §

1.º, que, para efeito de aferição dos percentuais exigidos, será considerado o número de

empregados da totalidade dos estabelecimentos da empresa. Portanto, tendo a empresa

mais de um estabelecimento, o percentual não será aplicado separadamente em cada um

destes; ao contrário, será computado o total de empregados somados em todos os

estabelecimentos.

É preciso esclarecer que a empresa deve preencher essas cotas com

beneficiários da Previdência Social reabilitados ou com pessoas portadoras de deficiência

habilitadas. Assim, não basta apenas que esta pessoa seja portadora de deficiência, sendo

imprescindível que ela se apresente habilitada ou reabilitada para alguma atividade.

Os §§ 2.º e 3.º esclarecem que a pessoa portadora de deficiência

habilitada é aquela que conclui curso de educação profissional de qualquer nível, mas com

certificado de conclusão expedido por instituição pública ou privada legalmente
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credenciada pelo Ministério da Educação ou órgão equivalente. Também será considerado

habilitado o portador de deficiência detentor de certificado de conclusão do processo de

habilitação ou reabilitação profissional fornecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social

– INSS. Ainda, considera-se habilitado o portador de deficiência que, embora não tenha se

submetido ao processo de reabilitação ou habilitação, esteja capacitado para o exercício da

função. Neste contexto, encontramos espaço para as entidades do Terceiro Setor, que

poderão capacitar as pessoas portadoras de deficiência nas oficinas protegidas ou em

instituições de formação e capacitação profissional.

Cumpre lembrar que, além da contratação regular de forma competitiva,

a contratação seletiva, conforme anteriormente exposto, amplia a possibilidade de

preenchimento das cotas legias, através da contratação de serviços prestados por portadores

de deficiência organizados em oficina protegida terapêutica. Assim, considerando-se a

Portaria 722/1999 do Ministério do Trabalho e Emprego, a empresa que tomar os serviços

de oficinais protegias terapêuticas mantidas por entidades sem fins lucrativos, que

preencha todos os requisitos da referida regulamentação, estará cumprindo a sua cota legal

determinada pelo art. 37 do Decreto 3.298/1999.

Resaltamos aqui, que tal possibilidade só é possível para as oficinais

protegidas terapêuticas e não para as oficinas protegidas de produção, conforme prevê o

inciso IIIdo art.8.º da Instrução Noramtiva 20/2001 do Ministério do trabalho e Empego,

justamente pelo fato daquele tipo de oficina assitir pessoas portadores de graves

deficiências, a ponto de não conseguirem inserção normal no mercado de trabalho. Ao

contrário, o portador de deficência participante de oficina protegida de produção, tem

condições de, após devidamente habilitado, integrar normalmente o mercado de trabalho

(parágrafo 4.º do art. 35 do Decreto 3.298/1999).

Enfim, o trabalho do portador de necessidades especiais, visto sob a ótica

das entidades Terceiro Setoristas, apresenta dois aspectos primordiais que devem ser

destacados e ressaltados. De um lado, a instituição sem fins lucrativos, observando a

imposição legal direcionada às empresas do setor privado de possuírem deficientes em seus

quadros, podem, além de capacitá-los adequadamente para o trabalho, obter receitas para a

sua auto-sustentabilidade, reduzindo sua dependência em relação a contribuições
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voluntárias ou repasses públicos, garantindo ainda a continuidade do trabalho de integração

social.

Considerando que a formação profissional e a capacitação para o trabalho

constituem elementos de integração social, as entidades do Terceiro Setor, cumprindo um

papel de elo entre a comunidade carente dos portadores de necessidades especiais, as

empresas e as exigências legais impostas ao mercado, trabalha para o fortalecimento da

democracia.

Trabalho do Portador de Necessidades Especiais e as Entidades do Terceiro Setor.

Na verdade, o maior entrave para uma pessoa portadora de necessidades

especiais não é a deficiência em si, mas a dificuldade que ela sente em se integrar com a

sociedade, devendo  portanto, a proteção legal apresentar normas com o objetivo de

incentivar a sua integração social.

Tanto a inserção como a reinserção dos portadores de necessidades

especiais no mercado de trabalho representam um desafio a ser vencido. O ponto de partida

para esse fim é a conscientização da sociedade quanto à sua responsabilidade de prover os

meios para que aqueles indivíduos possam gozar de vida digna, produtiva e de

desenvolvimento pessoal e social.

Se para os não portadores o atual contexto de desemprego e a dificuldade

para trabalhadores de baixa qualificação constituem obstáculos quase intransponíveis à

aquisição de emprego, para os portadores de necessidades especiais, a situação agrava-se

ainda mais em virtude da combinação de suas limitações com o descaso da sociedade e a

generalizada inadequação da arquitetura, transporte e outros complicadores.

Erradicar preconceitos, aperfeiçoar sistema de qualificação profissional

para portadores de necessidades especiais e ampliar a rede de habilitação e reabilitação são

atitudes necessárias ao progresso das relações sociais. A educação aplicada às novas

tecnologias potencializa a produtividade das pessoas. A informática e as telecomunicações

estão tornando viáveis aos portadores de necessidades especiais atividades antes

impensáveis.
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As parcerias entre empresários, Estado, e demais instituições

assistenciais com o envolvimento de toda a comunidade têm se mostrado a saída para

transformar essa parte inativa da sociedade em trabalhadores produtivos e independentes

do assistencialismo estatal.

Com efeito, as entidades sem fins lucrativos exercem papel essencial na

inserção do portador de deficiência no mercado de  trabalho.

Conforme previsto na legislação pertinente, essas entidades ocupam um

lugar intermediário entre a administração pública Federal e os portadores de deficiência, na

prestação de serviços de suma importância para a incorporação desses na vida social.

Poderão substituir a administração pública disponibilizando serviços de

reabilitação, formação profissional, escolarização, orientação familiar e mesmo prevenção

de acidentes, todos visando a transformação dessa parcela social em trabalhadores

produtivos e independentes.

Especificamente com relação ao acesso desse grupo social ao mercado de

trabalho, podemos observar que o Decreto 3.298/89, a Portaria 772/99 e a Instrução

Normativa 20/2001, ambas do Ministério do Trabalho e Emprego, resultam a importância

das entidades sem fins lucrativos como agentes primordiais nesse trabalho social. Toda

legislação específica prevê a participação e a atuação dessas entidades como facilitadoras

ao acesso do portador de deficiência no mercado de trabalho.

Em todas as formas de inserção do deficiente ao sistema produtivo,

competitiva, seletiva ou promoção de trabalho por conta própria, o apoio dessas

instituições assistenciais é essencial para que esse  grupo social obtenha a devida

compensação das suas limitações, conseguindo assim, um equilíbrio que lhe garante uma

efetiva integração social.

Quando a legislação refere-se às deficiências mais severas, o papel dessas

instituições ganha maior relevância na atuação junto às oficinas protegidas,

proporcionando ao portador de necessidades uma habilitação profissional e rendimentos

próprios.
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Cumpre ainda ressaltar que a sociedade, através da sua legislação ao

contar com as entidades do terceiro setor como parceria no desenvolvimento a integração

social, confirma a importância que esse setor cumpre numa economia globalizada.

Sem dúvida alguma, dentro dos limites legais, essas entidades ao

participarem na formação e inserção dos portadores de deficiência, realizando a integração

desses com o mercado de trabalho, cumprem importante papel no desenvolvimento social,

bem como, obtêm recursos próprios independentemente do Estado.

Vale ressaltar, que tal independência dos recursos estatais tornam-se

essencial dentro do contexto econômico de um país em desenvolvimento com o nosso,

conforme anteriormente exposto em capítulo anterior.

Como prestadora de serviços de apoio e procedimentos especiais na

contratação competitiva  ou seletiva de portadores de deficiência, fornecendo orientações

ou indicando procedimentos adequados a tasi contratações,  as entidades sem fins

lucrativos encontram um amplo caminho para cumprindo o seu papel social no auxílio

desse grupo, obter recursos próprios, preenchendo essas necessidades das empresas que

são obrigadas a preencherem suas cotas legais na contratação de portadores de

necessidades especiais.

Também como empregadoras , nos termos da Portaria 772/99 do

Ministério do Trabalho e Emprego e mantenedoras de oficinais protegidas terapêuticas,

essas entidades auxiliando a formação e o desenvolvimento dos portadores de deficiência,

poderão obter seus recursos próprios através de contratos de prestação de serviços com as

empresas que pretendem preencher as suas cotas legais com contratações seletivas,

conforme já explicado anteriormente.

Ainda, como organizadoras e mantenedoras de oficinas protegidas de

produção, poderão através de prestação de serviços ou venda de produtos conseguir

recursos para obter a sua finalidade social de forma independente do Estado, investindo na

solidariedade das empresas e da sociedade.

Mesmo como incentivadora de cooperativas sociais e fornecedora de

cursos de habilitação no auxílio da forma de promoção de trabalho por conta própria do

portador de deficiência, a entidade sem fins lucrativos encontrará forma de obter recursos
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que lhe garanta a auto sustentabilidade para continuar o seu trabalho social de forma

independente.  Nesse caso específico, poderá atuar com o agente de integração com o

mercado que poderá adquirir os serviços ou produtos elaborados pelos portadores de

necessidades epseciais.

Assim sendo, ocupando os espaços que lhe são reservado na legislação

específica, as entidades do Terceiro Setor poderão desenvolver um importante papel social

de forma segura e autônoma, garantindo a sua sutentabilidade e a continuidade de um

trabalho de inserção social das pessoas portadoras de necessidades especiais.
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Capítulo 8

COOPERATIVAS

1. Origens e definição

O surgimento das cooperativas ocorreu durante a Revolução Industrial,

advindo de um movimento organizado pelos trabalhadores contra as péssimas condições de

vida e de trabalho vigentes naquele período histórico. O liberalismo, filosofia dominante na

época, apregoava a não interferência do Estado nas relações entre os particulares, a

prevalência da autonomia da vontade individual e o pressuposto de uma igualdade entre as

partes contratantes. A mesma doutrina também se impunha às relações de trabalho, que

sofreram sensíveis modificações com a Revolução Industrial propriamente dita. De fato,

observou-se alteração radical no que tange ao processo produtivo, incorporando-se ao

mesmo a força mecânica, o que tornou possível a produção em grande escala.

Como forma de atender às necessidades de mão de obra, que agora

precisava ser numerosa, ondas de migração do campo para as cidades passaram a ser

constantes, fazendo com que inúmeros camponeses abandonassem o trabalho no campo e

se dirigissem às cidades para prestar serviços nas indústrias.

Conforme dito, os princípios da igualdade entre as partes contratantes e

da não interferência do Estado nas relações entre os particulares, sustentáculos do

liberalismo emergente, obrigavam a livre e direta negociação das condições de trabalho.

Desta forma, não havia qualquer regulamentação a respeito do labor nas fábricas. Mas, se

em princípio a livre negociação poderia suscitar um aspecto positivo, o fato é que as

condições sociais e econômicas das partes contratantes eram inteiramente distintas, de tal

forma que esse desequilíbrio, na imensa maioria dos casos, se desdobrava na mais

completa desvantagem do obreiro.

De um lado, pois, havia o trabalhador que necessitava desesperadamente

do trabalho para a sua sobrevivência nas cidades. De outro, o empregador, que detinha os
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meios de produção. Tal situação, que no campo do direito aponta para profunda

desigualdade contratual e negocial entre as partes, criou um cenário no qual o patrão podia

tudo, inclusive fazer exigências inatendíveis, muito além das forças do trabalhador. Esse,

por sua vez, não estando organizado, torna-se um indivíduo incapaz de enfrentar os

interesses opostos, resignando-se à sua condição de explorado.

Essa condição de sobreposição do poder econômico ao trabalhador

individual acabou por permitir crescentes abusos, com trabalhadores exercendo suas

atividades por jornadas absurdas e recebendo quantias desprezíveis por seu labor. Cumpre

lembrar, ainda, que era terminantemente proibido o estabelecimento de associações

operárias ou profissionais, desta forma, ficava literalmente estabelecido que os

trabalhadores pouco ou nada podiam fazer frente ao poder empresário.

A burguesia, detentora dos meios de produção e do capital, obtinha cada

vez mais o lucro fácil dentro da livre concorrência, passando também a ganhar espaço e

poder político. Importa, nesse momento, destacar a lição de Vilma Dias Bernardes Gil: “A

transformação da sociedade após o advento da industrialização, dentro de um regime

econômico que privilegiaria exclusivamente o capitalismo e o surgimento de uma classe

trabalhadora explorada, mobilizou o pensamento, fazendo surgir doutrinas que

aprofundaram as questões econômicas e sociais: o liberalismo e o socialismo. Um dos

principais valores a presidir o liberalismo era o da livre concorrência; afastada qualquer

interferência do Estado na produção e no comércio, sobreviveriam somente os empresários

competentes e empreendedores, capazes de produzir mais e melhor, pelo menor preço. No

socialismo, por sua vez, as primeiras manifestações diante daquele cenário de pobreza e

exploração do homem identificavam o desejo de retorno ao modelo social anterior, a uma

vida que não mais existia, que tinha ficado irremediavelmente para trás. Esses críticos do

industrialismo, por isso mesmo, passaram a ser chamados de socialistas utópicos (...).”.173

Diante de tamanha repressão e da péssima situação socioeconômica do

operariado, surgem as primeiras associações obreiras, secretas e clandestinas, destinadas à

ajuda mútua entre os trabalhadores. A idéia de cooperação emerge com fundamento na

                                                          
173 Vilma Dias Bernardes Gil. As novas relações trabalhistas e o trabalho cooperado. São Paulo. LTr, 2002,

pág. 28 e 29
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percepção comum de que a união da nova classe operária permitiria que se combatesse

com maior organicidade e força a exploração patronal e as dificuldades econômicas. O

desenvolvimento de tais associações resultou, portanto, no nascimento das primeiras

organizações operárias, que dão origem aos sindicatos como entidades representativas e

defensoras dos trabalhadores, além do próprio cooperativismo. A liberdade de associação

torna-se reconhecida na Europa no século XIX.

O cooperativismo surge no Velho Continente durante a Revolução

Industrial, caracterizando-se como um movimento urbano em nome da união dos

trabalhadores contra as desigualdades sociais e a total ausência de uma proteção legal.

Sofre fortes influencias do humanismo e do cristianismo, já que alguns de seus  pioneiros,

enquanto cristãos, pregavam a doutrina religiosa da ajuda e colaboração mútua.

Conforme esclarece a Professora Vilma Dias Bernardes Gil174, Robert

Owen, inglês e grande industrial do século XIX, movido por idéias de cooperação e

reformas sociais que melhorassem as condições de vida da classe operária, combateu a

idéia de lucro como único escopo industrial, difundindo a tese de formação de cooperativas

entre todas as camadas sociais da Inglaterra. O objetivo comum das cooperativas tem apoio

no modo de organização democrático e solidário, sendo que os integrantes, por meio de

ajuda mútua, procuram satisfazer as necessidades socioeconômicas dos demais que a elas

se associam. Segue o ensinamento da estudiosa: “Embora capitalista, Owen percebeu os

malefícios decorrentes desse regime capitalista imposto aos trabalhadores, tendo sido

considerado o fundador, na Grã-Bretanha, do socialismo, do sindicalismo e do

cooperativismo, tendo influenciado a própria criação do Partido Trabalhista naquele

país”.175

Ainda a mesma autora explica que, na França do século XIX, Charles

Fourier constitui as comunas agrícolas auto-suficientes, combatendo a concorrência e

instituiundo o regime de repartição dos bens produzidos coletivamente de acordo com a

capacidade de trabalho de cada membro da comunidade, defendendo que cada um fosse

associado e proprietário: “Fourier acreditava que a organização em associações era a
                                                          
174 Idem. p. 34.
175 Ibidem. p. 34 e 35.
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melhor maneira de solucionar-se a grave questão social. Defendia, pois a cooperação

integral. As associações – falanstérios – produziam tudo, trocando, com os seus pares, o

excesso produzido. Esse regime societário produziria em abundância, o que fazia Fourier

acreditar na extinção da pobreza, garantindo melhores condições à sociedade”.176

O marco inicial do cooperativismo e os fundamentos de sua doutrina

surgiram em 1844, quando vinte e oito tecelões se reuniram na cidade de Rochdale –

Inglaterra e fundaram um armazém comunitário a partir de pequenas contribuições

individuais, onde eram oferecidos aos seus sócios produtos alimentícios e serviços como

construção de casas. O estatuto desse armazém comunitário continha os princípios da

estrutura e do funcionamento de uma sociedade cooperativa.

Apesar de ter sido o berço dos princípios do cooperativismo, a Europa só

viu editado o seu ato legal sobre o tema em 1852, na Inglaterra. Em 1867, França e

Alemanha seguiram os ingleses.

No Brasil, por sua vez, as cooperativas surgem como resultado de uma

política governamental de incentivo à economia agroexportadora, sendo seu modelo

utilizado como instrumento do setor agrário. Portanto, a estrutura cooperativada firmou-se

inicialmente na área rural, com as cooperativas agrícolas a partir de 1902. Posteriormente,

surgem as cooperativas urbanas na modalidade de cooperativas de consumo, consolidando

um sistema econômico-social fundamentado na produção coletiva.

Em terras brasileiras, o tema foi legalmente regulado pelo Decreto n.º

979/1903, que facultava aos sindicatos das áreas rurais organizarem caixas rurais e

cooperativas de consumo e produção. Ainda em relação à cooperativa, o Decreto n.º

1.637/1907 a reconhece como sociedade mercantil com fins lucrativos voltada para os

próprios sócios. Em 1932 o Decreto n.º 22.239 admitiu as cooperativas de natureza

comercial, com possibilidade de operação juntamente a terceiros que não os próprios

sócios, e lhes concede isenções fiscais e maior liberdade de constituição e funcionamento.

                                                          
176 Ibidem. p. 35.
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Após a publicação do Decreto acima, várias outras iniciativas legislativas

procuravam enquadrar as cooperativas no regime sindicalista ou sujeitá-la às coordenações

estatais, muitas vezes restringindo a sua liberdade de atuação.

Já em 1966, o Decreto-lei n.º 59 revoga o anterior e retira das

cooperativas as vantagens fiscais, a autonomia anteriormente adquirida, institui a

obrigatoriedade da autorização estatal para o seu funcionamento e o limite de sua atuação

para o âmbito municipal, expressando um maior controle do Estado sobre o

cooperativismo. Nessa mesma ocasião foi fixada a Política Nacional do Cooperativismo,

com a criação de um Conselho Nacional do Cooperativismo.

A cooperativa, modalidade societária que se difundiu em todo o mundo, é

atualmente no Brasil regulamentada pela Lei 5.764/1971, e, segundo o professor Valentin

Carrion constitui “uma associação voluntária de pessoas que contribuem com seu esforço

pessoal ou suas economias, a fim de obter para si, as vantagens que o agrupamento possa

propiciar”.177

A Constituição de 1988 concede maior autonomia às cooperativas

quando consagra a não interferência estatal na criação e funcionamento desse tipo de

sociedade, e determina o apoio e incentivo ao cooperativismo, iniciando um novo período

no ciclo legislativo do regime jurídico das sociedades cooperativas, conforme podemos

observar do inciso XVIII do art. 5.º da Constituição Federal: “a criação de associações e,

na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização, senda vedadas a

interferência estatal em seu funcionamento”.

Diante dessas disposições que concedem maior independência e

liberdade às sociedades cooperativas, existe o entendimento de que alguns os artigos da Lei

5.769/1971, de caráter intervencionista, não foram  recepcionados pela atual Constituição

Federal. Surgiu ainda a doutrina no sentindo de que as cooperativas possuíam natureza

jurídica própria, com atividades peculiares denominadas atos cooperados, até o Código

                                                          
177 Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho. São Paulo. Saraiva, 2003, p. 272 e 273.
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Civil de 2002 determinar, pelo seu art. 982, parágrafo único, que, independentemente de

seu objeto, a cooperativa é de natureza jurídica de sociedade simples.178

Conforme estipula o art. 4.º da lei específica, a cooperativa é organizada

para atender as necessidades de seus sócios, que são também os seus clientes,

diferentemente da sociedade empresarial, que tem como objetivo o lucro a ser repartido

entre os seus acionistas.

Como esclarece o Prof. Modesto Carvalhosa, é preciso reconhecer o

duplo papel ou a dupla qualidade dos cooperados – sócios e clientes – ora atuando com

cunho societário como sócios, praticando atos cooperados, ora como clientes, praticando

atos operacionais internos em atendimento às suas necessidades de cooperados. “É por

meio desses atos que a cooperativa se relaciona com os cooperados, recebendo ou

fornecendo-lhes determinados bens ou serviços, de acordo com sua atividade objeto”.179

Marcelo José Ladeira Mauad aponta três valores essenciais para o

apropriado funcionamento das sociedades cooperativas, quais sejam: exercício de atividade

econômica, ajuda mútua em proveito comum e ausência de lucro.180 O lucro resultante é

uma abonação de eficiência. As despesas e os encargos das sociedades são rateados entre

os membros, de acordo com o art. 8º da Lei n.º 5.764/1971. As sobras líquidas devem ser

restituídas para incentivar o funcionamento da cooperativa.

2. Princípios Cooperativistas

O alto sentido social do cooperativismo está expresso em seus princípios

basilares. As cooperativas, desta forma, se apresentam como entidades de inspiração

democrática em que o capital não constitui o determinante da participação associativa,

mas, mero instrumento para a realização dos seus objetivos. Elas são dirigidas

                                                          
178 “Art. 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o

exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 967); e, simples, as demais.

Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações; e,

simples, a cooperativa”.
179 Comentários ao Código Civil – vol. 13. São Paulo. Editora Saraiva, 2003, pp. 400 e 401.
180 In: Cooperativas de Trabalho – Sua Relação com o Direito do Trabalho. São Paulo. LTr, 1999.
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democraticamente e controladas por todos os associados. Não perseguem lucros e seus

excedentes são distribuídos proporcionalmente às operações de cada associado. Nelas, se

observa a neutralidade política e religiosa. O capital é remunerado por uma taxa mínima de

juros e os hábitos de economia básica dos associados são estimulados, dando-se destaque

ao aperfeiçoamento do homem pela educação.

Estes princípios assim se caracterizam:

(i) princípio da adesão livre – que desdobra-se em dois aspectos: a

voluntariedade, pela qual não se admite que ninguém seja coagido a

ingressar numa sociedade cooperativa, e;  a “porta aberta”, através

do qual não pode ser vedado o ingresso na sociedade àqueles que

preencham as condições estatuárias;

(ii) gestão democrática (um voto por associado) – estabelece a

predominância da pessoa sobre o capital. Assim todo o associado

tem direito a um voto, seja qual for o valor de suas cotas de capital.

Todo o associado pode, desta forma, votar e ser votado, participando

da gestão da sociedade;

(iii) retorno ou distribuição do excedente pro rata das transações dos

membros – exprime uma das idéias essenciais do cooperativismo, ou

seja, a busca do justo preço, afastando qualquer sentido lucrativo. É

a idéia contrária ao espírito de lucro que caracteriza a sociedade

capitalista. Ele se realiza através do mecanismo do retorno, cuja

aplicação permite restituir aos associados aquilo que eles tenham

pago a mais nas suas operações com a cooperativa. Tecnicamente, é

este princípio que realiza na ordem econômica  a idéia  cooperativa;

(iv) juros limitados sobre o capital – este princípio refere-se não à

obrigatoriedade de as cooperativas pagarem juros pelo capital dos

associados. Permite-lhes que o façam, porém, limitadamente.

Decorre ele da separação estabelecida entre os aportes de capital

trazidos pelo associado, que se tornava necessário remunerar, e as
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sobras líquidas que decorrem das operações do associado com a

sociedade;

(v) neutralidade política e religiosa – pelo qual se impede que as

cooperativas estabeleçam qualquer discriminação de uma ou outra

ordem, e veda-se-lhes a participação nos movimentos políticos;

(vi) vendas à vista – princípio estabelecido mais no sentido das

cooperativas de consumo, visando educar os associados na prática da

poupança, e impedindo por outro lado, o fracasso desse tipo de

cooperativa, todo o risco das vendas imoderadas a crédito;

(vii) desenvolvimento da educação – é uma decorrência da preocupação

doutrinária com o aperfeiçoamento do homem, permitindo que ele

adquira conhecimentos indispensáveis e a formação necessária para

a prática do cooperativismo;

3. Características das Cooperativas

O setor cooperativo pode atuar ao lado de outros três setores: (i) o

público, compreendendo as empresas contratadas pelo Estado direta ou indiretamente; (ii)

o privado, o que compreende as empresas pertencentes ao capital privado que suportam os

riscos e absorvem os lucros, e; (iii) o Terceiro Setor, que se compõe das entidades sem fins

lucrativos de interesse público e as de atividades assistenciais que necessitam dos serviços

das cooperativas ou que utilizam tal tipo societário para organizar a comunidade.

O art. 3.º da Lei das Cooperativas trata da natureza jurídica contratual, ao

dispor que: “Celebram contrato de sociedade cooperativa pessoas que reciprocamente se

obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica de

proveito comum, sem objetivo de lucro”. Temos, portanto, o cooperativismo como um

sistema reformista da sociedade, com vista ao justo preço, abolindo o intermediário e o

assalariado por meio da solidariedade e da ajuda mútua. Os sócios contribuem de forma

eqüitativa e controlam democraticamente o capital de sua cooperativa. Parte desse capital é

de propriedade comum dos cooperados.
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Os sócios cooperados destinam as sobras aos seguintes propósitos: (i)

desenvolvimento das cooperativas, possibilitando formação de reservas que são

indivisíveis; (ii) retorno aos sócios na proporção de suas transações com a cooperativa,

além de apoio a outras atividades que forem aprovadas pelos sócios.

As cooperativas se constituem como uma nova categoria de sociedade

por terem criado novos tipos de relações jurídicas entre seus associados e destes com

terceiros, além de operar de forma diferente tanto das sociedades civis quanto das

comerciais, com objetivos próprios e característicos. Este entendimento chegou a ponto de

produzir, na doutrina, o entendimento de que as regras destinadas a reger as cooperativas

não constituem mero apêndice ou prolongamento dos sistemas de Direito Civil, Comercial,

Social ou Administrativo, mas sim, contendo elementos específicos caracterizadores de um

novo ramo da vida jurídica: o Direito Cooperativo.

De fato, a sociedade cooperativa atua na ordem prática sob a regência de

princípios doutrinários de profunda inspiração ética, contrapondo-se fundamentalmente às

sociedades capitalistas absortas no objetivo do lucro, ao menos, no que se refere ao

rendimento do capital. Daí a clara originalidade da sua organização e do seu

funcionamento, uma vez que se afirma como empresa econômica subordinada a regras

doutrinárias de conteúdo ético. Também é necessária a referência aos altos objetivos de

“bem-estar social” integrantes do seu conceito, que na prática de suas atividades, refoge ao

sentido puramente teórico que a eles geralmente são atribuídos para se materializarem na

ação.

Da sua estrutura associativa, ressaltam-se inúmeras características já no

curso desta exposição postas em relevo, que lhe conferem total originalidade ao consagrar

os princípios doutrinários, recorde-se: a gestão democrática, em que o associado vale por

si mesmo, independente, do capital aportado, e a adesão livre, pela qual ninguém pode ser

compelido a nela ingressar, mas também que ela permanece de portas abertas para todos

quantos queiram se associar.

A Cooperativa, por não se constituir como uma categoria econômica em

si autônoma, ao substituir a economia lucrativa pela economia de serviço e, portanto, de

custos, se subordina a ser o instrumento de execução desse novo objetivo. E sua estrutura
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jurídica societária está constituída de forma a atender a tais escopos. É o caso da

indivisibilidade do fundo de reserva, entre os associados, mesmo em caso de dissolução,

que não encontra paralelo aos tipos societários capitalistas, vez que decorre da idéia de

socialização parcial da riqueza. Também quanto à limitação do pagamento de juros sobre o

capital, as cooperativas que cobram taxas módicas, visando a criação dos fundos para

educação e o sistema do retorno.

Convém acentuar ainda, que o alto objetivo da sociedade cooperativa não

está ausente do objetivo de seus atos, mas incorpora-se a ele dando-lhe um certo cunho

incomum. É o que ocorre no caso do retorno feita em proporção às operações praticadas

pelos associados e não em razão do capital. Difere-se ele totalmente da norma usual do

sistema capitalista, não podendo considerar a sobra como dividendo da sociedade anônima

ou de lucros.

Já os atos da administração da sociedade cooperativa diferem-se, nos

objetivos, daqueles praticados nas sociedades capitalistas, pois as cooperativas objetivam

servir aos associados, para fornecer-lhes bens e serviços, sujeitando-se muito mais aos

interesses deles como associados do que a ela própria como empresa, o que não ocorre com

as outras sociedades capitalistas. Na atividade operacional das cooperativas, temos dois

tipos de relações gerais: (i) os atos internos praticados com seus associados, e; (ii) aqueles

atos praticados com terceiros. Nas cooperativas, temos os cooperados como associados e

clientes, então, em função de sua natureza, os atos por ela praticados dirigem-se não ao

mercado, mas, principalmente aos seus associados. As sociedades capitalistas mantém

relações com seus sócios ou acionistas apenas de ordem “societária”, ou seja, proveniente

de seu contrato ou estatuto conforme as obrigações societárias.

Em suma: as Cooperativas são organizadas para atender aos associados

fornecendo-lhes bens, serviços e possibilidade de melhoria de condição de vida. As

empresas, por sua vez,  são organizadas para atender ao mercado e distribuir entre os

sócios a renda proveniente dessas atividades.

Feitas estas primeiras distinções, temos que as cooperativas não

compram para revender e sim para fornecerem aos associados, e, quando recebem a

produção do associado, não estão comprando e sim recebendo-a para comercializá-la. Não
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há a circulação econômica dos produtos e lucro, pois o serviço é prestado pelo preço de

custo, acrescido apenas das deduções para os fins sociais. Se não há venda, e se a prestação

de serviço (entrega, fornecimento produção) é onerosa mas não lucrativa, descaracteriza-se

a atividade comercial, havendo, desta forma, apenas operações típicas e originais. Com

isso, verifica-se que, na verdade, as cooperativas acabam por praticar determinados atos

dotados de originalidade, que não se confundem com os atos jurídicos de natureza civil e

de natureza comercial.

Com relação ao sistema fiscal, podemos observar que, por falta de uma

correta compreensão da exata natureza dos atos cooperativos (no âmbito interno destas

sociedades), passa-se a considerá-los como contratos civis ou comerciais, mantendo

incidência tributária, embora constantemente haja isenções dos tributos em razão dos altos

objetivos do sistema cooperativo. Não se nega o direito do Estado de, apesar das

finalidades sociais do cooperativismo sem o intuito especulativo, tributar as operações por

elas praticadas entre seus associados e mesmo com terceiros. O que não se pode é

concordar com a equiparação das operações internas das cooperativas com as de outros

tipos de sociedades, sem qualquer menção as suas características próprias.

Quanto às demais características, cumpre-nos ressaltar certos aspectos

referentes ao Estatuto Social que estão previstos no art. 21 da Lei das Cooperativas, que

deve indicar e prever: (i) a denominação, a sede, o prazo de duração, a área de ação e o

objeto da sociedade; (ii) a fixação do exercício social e da data do levantamento do balanço

geral; (iii) os direitos e deveres dos associados, suas responsabilidades e condições de

eliminação e exclusão, além de normas de representação nas assembléias; (iv) o capital

mínimo, o valor da cota-parte e a sua integralização e modo de retirada em caso de

exclusão ou eliminação do associado; (v) a devolução das sobras aos associados ou rateio

das perdas por insuficiência de contribuição para cobertura de despesas; (vi) as normas de

administração e fiscalização da sociedade, com a constituição de seus respectivos órgãos e

suas atribuições, poderes e modo de funcionamento, a forma de representação da sociedade

em juízo ou fora, o prazo de mandato e de substituição de administradores e conselheiros;

(vii) as formalidades de convocação das assembléias, além da validade das deliberações,

sendo vedado o direito de voto aos que tiverem interesse particular na assembléia; (viii) as
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hipóteses de dissolução, alienação ou oneração de bens imóveis da sociedade; (ix) as regras

para a reforma do estatuto; (x) o número mínimo de associados.

Cumpre dizermos que entre os livros obrigatórios a serem abertos em

uma cooperativa, estão os de matrícula, de atas das assembléias gerais, de atas dos órgãos

de administração, de atas do conselho fiscal, de presença nas assembléias gerais, além

dos fiscais, contábeis e obrigatórios.

Por fim, observamos ainda que cada Estado da Federação possui uma

organização estadual que representa o movimento cooperativo no Estado. Todas as

organizações estaduais subordinam-se à representação nacional da Organização das

Cooperativas do Brasil.

4. O Código Civil de 2002 e a Lei n.º 5.769/1971

O Código Civil de 2002 limitou-se a enunciar os princípios gerais que

regem as sociedades cooperativas no Capítulo VII, ressalvando a aplicação da legislação

vigente, que hoje é a Lei n.º 5.769/1971.

Cabe ressaltarmos que a convivência desses dois diplomas legais poderá

trazer conflitos quanto à aplicação de normas jurídicas atinentes ao tema, devendo, neste

caso, ser observado o fato de que a lei nova geral prevalecerá nos casos em que clara e

diretamente reforma a lei específica. Por isso, como forma de iniciarmos a análise destas

legislações, observemos o quadro comparativo a seguir:

Lei Das Cooperativas (5.764/1971) Novo Código Civil (10.406/2002)

• A lei inteira trata do assunto • O assunto é tratado no Capítulo VII –
“Da Sociedade Cooperativa”

• Art. 1.093. A sociedade cooperativa
rege-se pelo disposto em tal capítulo,
ressalvada a legislação especial.

• Art. 4.º. As cooperativas são
sociedades de pessoas, com forma e
natureza jurídica próprias, de
natureza civil, não sujeitas a falência,
constituídas para prestar serviços aos
associados, distinguindo-se das

• Art. 1.094. São características da
sociedade cooperativa:

http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/WebAbreDocumento?OpenAgent&ID=3715F6&Position=1&TotDocs=1
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demais sociedades pelas seguintes
características:

• I – adesão voluntária, com número
ilimitado de associados, salvo
impossibilidade técnica de prestação
de serviços;

• II – concurso de sócios em número
mínimo necessário a compor a
administração da sociedade, sem
limitação de número máximo;

• II – variabilidade do capital social
representado por cotas-partes;

• I – variabilidade, ou dispensa do
capital social;

• III – limitação do número de cotas-
partes do capital para cada associado,
facultado, porém, o estabelecimento
de critérios de proporcionalidade, se
assim for mais adequado para o
cumprimento dos objetivos sociais;

• III – limitação do valor da soma de
cotas do capital social que cada sócio
poderá tomar;

• IV – incessibilidade das cotas-partes
do capital a terceiros, estranhos à
sociedade;

• IV – intransferibilidade das cotas do
capital a terceiros estranhos à
sociedade, ainda que por herança;

• V – singularidade de voto, podendo
as cooperativas centrais, federações e
confederações de cooperativas, com
exceção das que exerçam atividade
de crédito, optar pelo critério da
proporcionalidade;

• VI – direito de cada sócio a um só
voto nas deliberações, tenha ou não
capital a sociedade, e qualquer que
seja o valor de sua participação;

• VI – quorum para o funcionamento e
deliberação da Assembléia Geral
baseado no número de associados e
não no capital;

• V – quorum, para a assembléia geral
funcionar e deliberar, fundado no
número de sócios presentes à
reunião, e não no capital social
representado;

• VII – retorno das sobras líquidas do
exercício, proporcionalmente às
operações realizadas pelo associado,
salvo deliberação em contrário da
Assembléia Geral;

• VII – distribuição dos resultados,
proporcionalmente ao valor das
operações efetuadas pelo sócio com a
sociedade, podendo ser atribuído juro
fixo ao capital realizado;

• VIII – indivisibilidade dos fundos de
reserva e de Assistência Técnica
Educacional e Social;

• VIII – indivisibilidade do fundo de
reserva entre os sócios, ainda que em
caso de dissolução da sociedade.

• IX – neutralidade política e
indiscriminação religiosa, racial e
social;

• X – prestação de assistência aos
associados, e, quando previsto nos
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estatutos, aos empregados da
cooperativa;

• XI - área de admissão de associados
limitada às possibilidades de reunião,
controle, operações e prestação de
serviços.

• Art. 1.095. Na sociedade
cooperativa, a responsabilidade dos
sócios pode ser limitada ou ilimitada.

• § 1.º. É limitada a responsabilidade
na cooperativa em que o sócio
responde somente pelo valor de suas
cotas e pelo prejuízo verificado nas
operações sociais, guardada a
proporção de sua participação nas
mesmas operações.

• § 2.º. É ilimitada a responsabilidade
na cooperativa em que o sócio
responde solidária e ilimitadamente
pelas obrigações sociais.

• Art. 1.096. No que a lei for omissa,
aplicam-se as disposições referentes
à sociedade simples, resguardadas as
características estabelecidas no art.
1.094.

Visto isso, passemos à análise de alguns dispositivos do novo Código

Civil, importantes para que se caracterize o regime jurídico das cooperativas:

4.1. O Inciso I do art. 1.094: Concurso de sócios em número mínimo

necessário a compor a administração da sociedade, sem limitação de número máximo.

Tal princípio já encontrava previsão no art. 4.º da Lei das Cooperativas,

não tendo sido alterado pelo art. 1095 do Novo Código Civil. Expressa dois elementos

básicos do cooperativismo: a voluntariedade ou livre adesão para ingresso na cooperativa,

e o de que ninguém poderá ser coagido nesse sentido.

O outro princípio garantido é a condição de “porta aberta”, ou seja,

aqueles que têm o interesse de ingressar na cooperativa não poderão ser impedidos por
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quem quer que seja. O ingresso ou saída dos cooperados não implica em modificação de

seu ato constitutivo, diferentemente de outras sociedades.

Todavia cumpre lembrarmos que, com relação ao princípio da “porta-

aberta”, há uma alteração em sua regulação feita pela nova lei civil. De fato, a lei

específica determinava anteriormente que a impossibilidade técnica poderia limitar o

ingresso de um interessado em uma cooperativa. Com o advento da nova codificação, tal

ressalva está revogada, o que poderá trazer problemas para as cooperativas, uma vez que a

impossibilidade de participação do cooperado apresenta um caráter concreto, real, e não

meramente de cunho formal, como seria, por exemplo, o impedimento por menor tempo de

experiência ou por critérios subjetivos.

4.2. O Inciso II do art. 1.094: variabilidade, ou dispensa do capital social.

 Ao considerarmos que na cooperativa a figura do cooperado é a mais

relevante por ser ela uma sociedade de pessoas, o capital social não exerce papel de

destaque, autorizando-se a dispensa do capital social. Sem o capital social, seu patrimônio

é constituído gradativamente por meio de deduções dos resultados anuais repassados aos

sócios.

Como nos ensina o Professor Modesto Carvalhosa181, quando os

cooperados optam pela inexistência de capital social, a sociedade será considerada como

de responsabilidade ilimitada e os seus cooperados respondem de forma ilimitada e

solidária pelas dívidas sociais, conforme determina o art.1095 do Código Civil. O citado

mestre nos ensina que a Lei n.º 5.764/1971 não admite a dispensa do capital, admitindo

apenas a variabilidade do capital social representado pelas cotas-partes (art. 4.º, II).

Portanto prevalece o disposto no art. 1094 da nova Lei Civil, sendo facultado aos

cooperados constituírem cooperativas com ou sem capital social, sendo que, nessa última

hipótese, os cooperados terão responsabilidade ilimitada.

Continua Modesto Carvalhosa a ensinarmos que “já variabilidade do

capital prevista na lei específica e no art. supra citado refere-se exclusivamente à

possibilidade de ingresso de novo cooperados na sociedade, com a criação de novas cotas

                                                          
181 Comentários ao Código Civil,  vol. 13. São Paulo. Saraiva 2003
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sociais, e não da possibilidade de incremento do capital em decorrência da valorização de

ativos ou da incorporação de reservas sociais, como ocorre com as sociedades

empresariais”.182

4.3. O Inciso III do art. 1.094: Limitação do valor da soma de cotas do capital

social que cada sócio poderá tomar.

Este dispositivo visa a garantia de uma igualdade de posições dentro da

cooperativa, assegurando os seus princípios democráticos e de sociedade que privilegia as

pessoas e não o capital, evitando a formação de grupos de controladores.

A Lei de 1971 garantia tal limite, mas facultava o estabelecimento de

critérios de proporcionalidade. Todavia, entendemos que, com o advento do Código Civil

de 2002, a possibilidade proporcionalidade não está mais assegurada.

4.4. O Inciso IV do art. 1.094: Intransferibilidade das cotas do capital a

terceiros estranhos à sociedade, ainda que por herança.

Esse dispositivo também visa assegurar a relevância das pessoas nas

cooperativas. Porém, seu alcance foi restringido com advento do Novo Código Civil, uma

vez que a lei específica impossibilitava a transferência das cotas por herança, apenas

determinava a inacessibilidade das cotas a terceiros estranhos à sociedade.

Quando o cooperado se retira da sociedade, suas cotas são canceladas ou

transferidas a outro cooperado mediante autorização da assembléia, recebendo ele o valor

correspondente.

4.5. Os Incisos V (quorum, para a assembléia geral funcionar e deliberar,

fundado no número de sócios presentes à reunião, e não no capital social

representado) e IV (o direito de cada sócio a um só voto nas deliberações, tenha ou

não capital a sociedade, e qualquer que seja o valor de sua participação), do art. 1094.

Tais dispositivos garantem a gestão democrática das cooperativas

valorizando a pessoa do sócio sobre o percentual do capital social, assegurando, assim, a

igualdade de decisão entre os cooperados, evitando a perpetuação de controladores
                                                          
182 Idem. p. 408.
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políticos. Cada cooperado, independentemente do número de cotas que possui, tem direito

a apenas um único voto, portanto, nas cooperativas, diferentemente de outras sociedades,

não prevalece o voto proporcional à participação do sócio no capital social.

Ainda a lei específica, em seu art. 38, determina que o quorum de

instalação e deliberação das assembléias gerais das cooperativas deve ser formado com

base no número de sócios presentes à reunião e não no montante do capital social

representado. A mesma lei permite ainda, em seu art. 4.º, que as cooperativas centrais, as

federações e as confederações de cooperativas, exceto as de crédito, podem adotar critérios

diferentes de voto proporcional, o que continua prevalecendo, já que o código não traz

qualquer referência quanto à essas instituições.

4.6. O Inciso VII do art. 1.094: retorno das sobras líquidas e distribuição de

resultados.

Neste inciso, fala-se em distribuição dos resultados proporcionalmente ao

valor das operações efetuadas pelo sócio com a sociedade, podendo ser atribuído juro fixo

ao capital realizado. Esta distribuição consiste na devolução, por parte da cooperativa, das

quantias recebidas a maior em relação ao preço de custo pago ao cooperado como

retribuição pelo serviço, ou pela produção efetuada pelo cooperado por vendas ou

prestações de serviços ao mercado.

A distribuição dos resultados na cooperativa, como já dissemos, é feita de

acordo com as operações realizadas pelos cooperados e não pela sua participação no

capital social. “Por isso o mecanismo de retorno acaba desempenhando importante papel

de democratização da riqueza e obtenção do preço justo”.183

O inciso VII do art. 4.º da Lei das Cooperativas determina a possibilidade

da assembléia geral decidir que a distribuição aconteça de forma contrária à

proporcionalidade das operações. Mas, considerando o caráter e os princípios da

cooperativa, a proporcionalidade do retorno não pode ser alterada. O que seria possível é a

alteração do destino das sobras que poderão ser destinadas aos fundos da cooperativa, mas,

                                                          
183 Ibidem. p.
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a nova lei civil nada previu com relação à deliberação da assembléia, prevalece a hipótese

da lei específica.

A maior novidade do Código é relativa à possibilidade de pagamento de

juros sobre o capital realizado, pois um pagamento sobre o capital de cada sócio significa

dar relevância ao capital de cada sócio e não sobre o trabalho realizado pelo cooperado,

desvirtuando assim os princípios da cooperativa de sociedade de pessoas e não de capital.

4.7. O Inciso VIII do art. 1.094: indivisibilidade do fundo de reserva.

 Quanto ao inciso VIII, que fala na indivisibilidade do fundo de reserva

entre os sócios, ainda que em caso de dissolução da sociedade, o art. 28, I da Lei n.º

5.764/1971 determina que a cooperativa deve manter obrigatoriamente um fundo de

reserva com a finalidade de assegurar a integridade do patrimônio da cooperativa,

garantindo a solvência de eventuais passivos, ou mesmo, para a realização de

investimentos na melhoria das atividades da cooperativa. O valor desse fundo deve ser

equivalente a, no mínimo, dez por cento do valor das sobras líquidas. Portanto, esse fundo

é constituído pela dedução de um pequeno percentual do retorno a que tem direito cada

cooperado.

A indivisibilidade de tal fundo visa fortificar o patrimônio da cooperativa

e assegurar aos credores a integridade de seus créditos para com a cooperativa. O inciso II

do mesmo art. 28 determina que a Cooperativa deve manter do Fundo de Assistência

Técnica, Educacional e Social, destinado à prestação de assistência aos associados, seus

familiares e, quando previsto nos estatutos, aos empregados da cooperativa, constituído de

5% (cinco por cento), pelo menos, das sobras líquidas apuradas no exercício.

O Código Civil não cuida da indivisibilidade desse fundo de assistência

técnica educacional e social, determinando a obrigatoriedade somente com relação ao

fundo de reserva, o que significa que, no momento, não está mais proibida a divisão

daquele fundo.

4.8. Demais dispositivos. Os arts. 1095 e 1096 do Código Civil de 2002.

O art. 1095 do Novo Código Civil prevê a responsabilidade dos

cooperados, que pode ser limitada ao valor de suas cotas do capital social ou ilimitada,
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sendo que, em ambos os casos, essa responsabilidade será subsidiária, conforme estipula o

art. 13 da Lei n.º 5.764/1971. A lei específica previa em seu art. 11 (agora revogado), que,

nas cooperativas limitadas, a responsabilidade do cooperado correspondia somente ao

valor do capital social.

Atualmente, como ensina o Professor Modesto Carvalhosa, o sócio de

cooperativa de responsabilidade limitada responde pela parcela de sua contribuição ao

capital social, como também pelos prejuízos verificados, na proporção de suas operações.

No caso das cooperativas de responsabilidade ilimitada, sendo insuficiente ou inexistente o

capital social, os cooperados responderão ilimitada e solidariamente pelas obrigações

sociais.

O art. 1096 do novo Código determina a aplicação das disposições

referentes à sociedade simples apenas de forma subsidiária, uma vez que a lei específica

regulamenta o cooperativismo de forma geral e completa e em raros casos será necessário a

aplicação dos dispositivos indicados nesse artigo.

Os demais princípios previstos da Lei específica prevalecem, uma vez

que o Novo Código Civil não os alterou.184

5. Tipos de Cooperativa

O Decreto n.º 22.239/1932, já revogado, estabelecia dezesseis ramos de

atividade cooperativa: (i) de produção agrícola; (ii) de produção industrial; (iii) de

trabalho (profissional ou de classe); (iv) de beneficiamento de produtos; (v) de compras

em comum; (vi) de vendas em comum; (vii) de consumo; (viii) de abastecimento; (ix) de

crédito; (x) de seguros; (xi) de construção de casas populares; (xii) editoriais e de cultura

                                                          
184 Tais incisos estatuem:

“IX - neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e social;

X - prestação de assistência aos associados, e, quando previsto nos estatutos, aos empregados da cooperativa;

XI - área de admissão de associados limitada às possibilidades de reunião, controle, operações e prestação de

serviços”.
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intelectual; (xiii) escolares; (xiv) mistas; (xv) centrais, e; (xvi) de cooperativas (federações

de cooperativas).

A OCB – Organização das Cooperativas Brasileiras, por sua vez, adotou

os seguintes ramos: (i) agropecuário; (ii) de consumo; (iii) de crédito; (iv) educacional; (v)

habitacional; (vi) de saúde; (vii) de serviços; (viii) de trabalho, e; (ix) especial, mineral,

ou de produção.

A legislação em vigor não adotou qualquer tipificação, permitindo que

qualquer gênero de serviço, operação ou atividade pudessem ser objeto de cooperativas. O

art. 5º da Lei das Cooperativas versa sobre a ampla flexibilidade da classificação jurídica:

"produção agrícola, produção industrial, trabalho, compras, vendas, consumo, crédito,

seguros, entre outras", enquanto o art. 6º as classifica pela constituição: singulares (no

mínimo 20 pessoas físicas), centrais (federações de cooperativas com no mínimo três

singulares) e confederações de cooperativas (três federações de cooperativa; quanto à

responsabilidade – limitada ou ilimitada.

Conforme determina a Lei n.º 5.764/1971, as cooperativas podem ter

qualquer gênero de atividade, inclusive a prestação de serviços, podendo ser divididas de

acordo com a natureza das atividades por elas desenvolvidas.

5.1. Cooperativas de beneficiamento e de produção industrial.

Baseiam-se na cooperação dos produtores que detêm a referida prática,

unindo conhecimentos para melhorar o processo produtivo, sendo que enquanto um

colabora no beneficiamento da matéria prima, o outro colabora na fabricação do produto

comum.

Nas cooperativas de produção, o produto é fabricado em conjunto pelos

associados, sob a égide da própria cooperativa – ela produz e vende no mercado, cujo

resultado, após a dedução das despesas, é distribuído aos associados em proporção ao

trabalho de cada um. O associado é, ao mesmo tempo, trabalhador e empresário. Desta

forma, a cooperativa, a princípio, não se utiliza de mão-de-obra alheia, eliminando o

intermediário, além de não possuir qualquer finalidade lucrativa.

5.2. Cooperativas de compra em comum.
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Essas cooperativas têm como objetivo a aquisição de produtos que serão

distribuídos entre os cooperados. A grande vantagem dessa modalidade é que, pelo grande

volume de produtos comprados, consegue-se junto aos fornecedores melhores condições

de preços. Adquiridos os produtos, eles são repassados aos cooperados pelo preço de custo,

de acordo com o estatuto da cooperativa.

Dependendo da natureza dos produtos comprados, e conforme a

composição de seus associados, esse tipo de cooperativa pode ser tanto agropecuária

quanto urbana.

5.3. Cooperativas de vendas em comum.

As cooperativas de vendas em comum têm por objetivo comercializar os

produtos recebidos dos cooperados, que são produtores rurais ou urbanos, visando obter

melhores condições de preço na venda desses produtos a terceiros.

5.4. Cooperativas de crédito.

As cooperativas de crédito têm por finalidade organizar um fundo

formado pelo capital dos sócios a ser utilizado em empréstimos pecuniários aos próprios

cooperados, ou para outras cooperativas, em condições de remuneração do capital de forma

a favorecer mais ao devedor do que aquelas geralmente oferecidas no mercado financeiro.

Considerando a peculiaridade deste tipo de cooperativa, o

desenvolvimento de suas atividades depende do respeito à disciplina normativa do

Conselho Monetário Nacional e do Banco do Brasil.

5.5. Cooperativas de seguro.

As cooperativas de seguro têm como objetivo manter carteiras de seguros

sob o regime de mutualidade em benefício dos cooperados. Dependem de autorização

governamental para funcionamento, conforme o Decreto-lei n.º 73/1966, e estão sujeitas à

fiscalização da Superintendência Nacional de Seguros Privados – SUSEP, sendo que só

estão autorizadas a oferecer seguros agropecuários, de saúde e de acidentes de trabalho.

5.6. Cooperativas habitacionais.
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Tais cooperativas têm como finalidade o oferecimento de moradias aos

cooperados, construindo casas e edifícios residenciais para que sejam adquiridos pelos

sócios mediante o pagamento de pequenas quantias mensais, e em melhores condições que

as oferecidas pelos mercado.

5.7. Cooperativas culturais.

São organizadas com a finalidade de incentivar e desenvolver, entre os

cooperados, uma maior e melhor formação cultural, com a manutenção de bibliotecas,

reunião de acervo de obras de arte, organização de exposições artísticas e de seminários

sobre temas relacionados à cultura. Enfim, utilizam todos os meios e atividades possíveis

para fomentar a cultura entre os seus sócios.

5.8. Cooperativas mistas.

A Lei n.º 5.764/1971 reconhece, em seu art. 10, a possibilidade das

cooperativas terem mais de um objeto de atividades, enquadrando-se em duas ou mais

categorias de atividades, geralmente criando subseções autônomas da cooperativa para

melhor operacionalizar as diversas atividades.

5.9. Cooperativas Centrais ou Federações de Cooperativas.

As cooperativas singulares podem se reunir constituindo uma Federação

ou uma Central de Cooperativas, com o objetivo de defender interesses comuns dos sócios

de cada uma das cooperativas membros. Essa possibilidade é prevista no art. 6.º, II, da Lei

n.º 5.764/1971, que prevê a possibilidade de, no mínimo, três cooperativas singulares se

reunirem em uma Federação ou Cooperativa Central. Isso ocorre quando as cooperativas

pretendem organizar em maior escala os serviços econômicos e assistenciais de interesses

comuns das filiadas, integrando as suas atividades e facilitando a utilização recíproca de

interesses e serviços.

5.10. Confederação de Cooperativas.

Três cooperativas centrais ou federações de cooperativas poderão

constituir uma confederação de cooperativas, independentemente de suas atividades, como

que determina o art. 9.º da Lei n.º 5.764/1971. O objetivo das confederações é o de
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orientar e coordenar as atividades das filiadas quando tamanho de um empreendimento

ultrapassar o âmbito da capacidade ou conveniência de atuação das centrais e federações.

5.11. Cooperativas de trabalho.

O antigo Decreto de n.º 22.239/32, posteriormente revogado pelo

Decreto-lei n.º 59/1966, conceituava as cooperativas de trabalho como “as constituídas por

operários de uma determinada profissão ou ofício, com a finalidade de melhorar os salários

e as condições pessoais de trabalho de seus associados, sem a intervenção de patrão, na

contratação de obras, tarefas ou serviços públicos ou particulares, por todos ou por

alguns”185.

Por sua vez, a Lei nº. 5764/1971, em seu art. 3.º, firmou os ideais

cooperativistas dispondo que: “celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que

reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade

econômica, de proveito comum sem objetivo de lucro”.

Em seu art. 4.º, o mencionado diploma legislativo veiculou os princípios

sociais das cooperativas, determinando serem elas sociedades de pessoas com forma e

natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas à falência, constituídas para

prestar serviços aos associados e distinguindo-se das demais sociedades por possuírem

características específicas, cuja principal delas, é o fato de terem as cooperativas, como

objetivo precípuo, a prestação de serviços a seus membros, e, como destinatários de suas

atividades, seus próprios associados.

Até por isso, durante algum tempo discutiu-se a legalidade das

cooperativas especificamente estabelecidas para prestação de trabalho, uma vez que delas

decorreria uma prestação de serviços não apenas a seus membros, mas também a terceiros:

os tomadores de serviços. No entanto, firmou-se entendimento doutrinário no sentido de

que, para atingir esse objetivo de prestar serviços a seus membros, a cooperativa pode e

deve se relacionar com terceiros, como bem esclarece o autor José Eduardo Gilberto

Pastore: “devemos observar que a prestação de serviços a terceiros nada mais é do que a

                                                          
185 FERRARI, Irany. Idem, p. 19.
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forma como se possibilita à cooperativa atender sua finalidade, qual seja, a prestação de

serviços a seus sócios”.186

O art. 5.º da Lei em pauta estabelece que as sociedades cooperativas

poderão adotar por objeto qualquer gênero de serviço, operação ou atividade. Assim sendo,

a atual legislação admite que as cooperativas assumam qualquer espécie de serviço ou

ramo como objeto social, e a prestação pode se dar em favor de terceiros tomadores, tal

como se verifica do art. 6.º do Decreto 611/1992, (colocar esse artigo em rodapé) que

inclui como segurado obrigatório da Previdência Social o “trabalhador associado à

cooperativa de trabalho que nessa qualidade presta serviços a terceiros”.

Portanto, não há, na Lei n.º 5.764/1971, disposição que restrinja a

atividade das cooperativsa. Dessa forma, desde que respeitem o seu objetivo primordial e

estejam em conformidade com a lei vigente, poderão elas fornecer bens e serviços a

terceiros, tendo sempre como vertente melhorar as condições de seus associados.

A cooperativa de trabalho ou de serviços organiza a sua produção e

elabora os seus serviços em sistemas de autogestão, negociando com o mercado o resultado

de seu trabalho, que é nada mais que o produto dos serviços e não a mão-de-obra em si

mesmo. Os associados têm o domínio e o conhecimento dos seus serviços oferecidos,

assim, muitas vezes a Cooperativa se utiliza do estabelecimento e de equipamentos

pertencentes ao tomador dos serviços, porém, isto se dá apenas com vistas ao exercício de

suas atividades específicas, de cujos conhecimentos os cooperados são detentores. O

essencial, pois, é que eles dominem a organização e a realização do seu serviço.

Evidente que o ideal é que os cooperados realizem os serviços em

equipamentos e estabelecimentos próprios da cooperativa, pois isso irá garantir uma maior

liberdade de organização e a inexistência de qualquer possibilidade de subordinação direta

com o tomador de serviços. Porém, caso não seja possível realizar o trabalho fora do

estabelecimento do tomador de serviços, isso também, por si só, não desvirtua o trabalho

cooperado, pois é possível manter a auto-gestão dos serviços, mesmo que realizado em

estabelecimento e com equipamentos de terceiros. Vale repetir, porém, que é de suma

                                                          
186 In: Cooperativas de Trabalho – O fenômeno da terceirização. Revista LTr. n.º 63/10. p. 1335
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importância que os cooperados tenham como objetivo a aquisição de seus meios de

produção para garantir o maior e melhor desenvolvimento da cooperativa.

Ao admitir a existência de cooperativas de trabalho (denominadas

também como cooperativas de serviços), o professor Valentin Carrion define-as como

“aquelas constituídas por trabalhadores autônomos que oferecem a terceiros, sem

exclusividade, os serviços profissionais do grupo ou de seus membros individualmente,

sem perderem sua liberdade de aceitação”.187

Mais um aspecto importante a ser observado é a diferença existente entre

a autêntica cooperativa de serviços ou de trabalho e a cooperativa de mão-de-obra.

A cooperativa de serviços ou de trabalho organiza a sua produção ou

elabora seus serviços em sistemas de autogestão, negociando com o mercado o resultado

de seu trabalho que são os produtos ou serviços e não mão-de-obra em si mesmo. Os

associados têm a posse dos meios e dos demais fatores que lhes permitem gerar os serviços

solicitados.

Já as cooperativas de mão-de-obra, por sua vez, têm como característica

principal disponibilizar a sua mão-de-obra para empresas. A sua força de trabalho é

alocada a empresas, visando simplesmente a prestação de trabalho do interesse destas. Seus

associados não possuem os meios e domínio próprios para a realização de trabalho, os

quais são fornecidos pela empresa contratante. Apenas fornecem a mão-de-obra que será

totalmente controlada pelo tomador.

Este segundo tipo de cooperativa é conhecido como cooperativas de

trabalhos múltiplos ou de multi-atividades, típicas organizações prestadoras de variados e

diversos serviços, utilizando mão-de-obra de diversas atividades e funções.

Cumpre, outrossim, esclarecer que a contratação de prestação de serviços

por cooperativas de trabalho requer certa atenção no tocante a alguns elementos e

procedimentos especiais, que devem ser respeitados, e que serão, no decorrer desse

trabalho, comentados.

                                                          
187 Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho. Editora Saraiva, 2003.
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Com relação à legalidade da prestação de serviços pelas cooperativas de

trabalho, a A Lei 5.764/1971, em seu art. 90, afirma que qualquer que seja o tipo de

cooperativa, não se forma vínculo empregatício entre ela e seus associados.

Posteriormente, no ano de 1994, foi inserido novo parágrafo ao art. 442 da Consolidação

das Leis do Trabalho, determinando que qualquer que seja o ramo de atividade da

sociedade cooperativa não se forma vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem

entre estes (os associados) e os tomadores de serviços daquela.

No entanto, considerando a possibilidade de utilização das cooperativas

de trabalho para fraudar certos direitos trabalhistas dos obreiros, o Ministério do Trabalho

editou a Portaria n.º 925, de 1995, que trata da fiscalização acerca da contratação das

cooperativas de trabalho, tudo com a finalidade de impedir a fraude na aplicação de

preceitos contidos na Consolidação das Leis do Trabalho. Tal portaria determina que o

Agente de Inspeção do Trabalho, quando da fiscalização na empresa tomadora de serviços

da sociedade cooperativa, no meio urbano ou rural, procederá ao levantamento físico, isto

é, observará a realidade da prestação de serviços objetivando detectar a existência dos

requisitos da relação de emprego entre a empresa tomadora e os cooperados, nos termos do

art. 3.º da CLT. Presentes tais requisitos, deverá ser lavrado o auto de infração, e a

conseqüente penalização da empresa.

Para que o órgão do Ministério do Trabalho chegue à conclusão de que a

cooperativa de trabalho é verdadeira, ou que se trata de mera fraude, deverá verificar junto

à mesma se esta encontra-se perfeitamente enquadrada no regime jurídico estabelecido

pela Lei n.º 5.764/1971, mediante a análise das seguintes características: (i) número

mínimo de vinte associados; (ii) capital variável, representado por cotas-parte para cada

associado, inacessível a terceiros estranhos à sociedade; (iii) limitação do número de cotas-

parte para cada associado; (iv) singularidade de voto, podendo as cooperativas centrais,

federações e confederações de cooperativas, exceção feita às de créditos, optar pelo critério

da proporcionalidade; (v) quorum para as assembléias, baseado no número de associados e

não no capital; (vi) retorno das sobras líquidas do exercício, proporcionalmente às

operações realizadas pelo associado; (vii) prestação de assistência ao associado; (viii)

fornecimento de serviços a terceiros atendendo a seus objetivos sociais.
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Ademais, a verdadeira cooperativa, como bem define o professor

Valentim Carrion188, é a que nasce espontaneamente da vontade de seus próprios membros,

todos autônomos, que assim continuam e que, distribuindo as tarefas advindas ao grupo

com igualdade de oportunidades, repartem os ganhos proporcionalmente ao esforço de

cada um. Ainda segundo esse autor, pode haver coordenação, ou até direção de algum dos

sócios, mas não existe patrão nem alguém que a ele se assemelhe.

Esclarece o autor, outrossim, que os clientes da cooperativa devem ser

variados, sendo que a fixação de um sócio em um desses clientes, pela continuidade ao

longo do tempo, ou pela estreita subordinação, descaracteriza o trabalho cooperado189.

A autenticidade da cooperativa de trabalho será assegurada também, de

um lado, pela existência de absoluta democracia no peso das opiniões e votos ao serem

tomadas decisões que afetem todo o grupo, e, por outro, pela veiculação com a clientela

que deverá ser eventual e variada.

Assim sendo, deve a entidade ou empresa, como tomadora de serviços

prestados por uma cooperativa de trabalho, verificar a existência dos seguintes aspectos

quanto à constituição e funcionamento da mesma cooperativa: (i) se foi constituída por

deliberação de uma assembléia regular; (ii) se o número mínimo para seu funcionamento é

de 20 cooperados; (iii) se nessa assembléia foi aprovado o estatuto da cooperativa; (iv) se

na assembléia foram eleitos os responsáveis pela direção da entidade; (v) se houve

arquivamento da Ata de Constituição na Junta Comercial; (vi) se houve inscrição da

cooperativa no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

(vii) se foi obtido alvará municipal de funcionamento; (viii) se houve filiação ao órgão

representativo estadual ou nacional; (ix) se foram criados o Fundo de Reserva e o Fundo de

Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates); (x) balanço anual devidamente

registrado na Junta Comercial; (xi) relatório anual do Conselho de Administração

registrado na Junta Comercial; (xii) relatório anual do Conselho Fiscal registrado na Junta

Comercial, e; (xiii) relação dos clientes da cooperativa.

                                                          
188 Idem.
189 Ibidem.
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O trabalho das cooperativas de serviços é utilizado por empresas e

demais entidades como forma de terceirização. Assim, determinadas atividades que não se

constituem como o foco principal da da empresa é transferida para que terceiros a

realizem.

Cabe lembrarmos, que no Brasil não temos legislação específica que

regule a terceirização, apenas certas decisões jurisprudenciais como o Enunciado 331 do

Tribunal Superiro do Trabalho190, o qual dispõe sobre o tema admitindo a terceirização em

toda a atividade-meio da empresa, desde que inexistentes a pessoalidade e a subordinação

direta dos trabalhadores.

Na concepção jurídica trazida por esse Enunciado, que traça elementos

essenciais para a contratação de serviços terceirizados por empresas ou cooperativas de

trabalho, faz-se necessário observar se o serviço prestado possui os seguintes aspectos: (i)

especialização; (ii) relação com a atividade-meio da tomadora; (iii) ausência de

pessoalidade; (iv) ausência de subordinação direta.

No tocante à especialização, é interessante ressaltarmos que, para que os

serviços prestados pela cooperativa sejam considerados especializados, deverá ela

comprovar em seu Estatuto que possui objeto social determinado, além de qualificação e

autonomia técnica ou profissional para realizá-los. Assim sendo, temos que os serviços

transferidos às cooperativas de trabalho devem ser, de preferência, especializados e ligados

à atividade-meio do tomador e sem a existência de pessoalidade e subordinação.

                                                          
190 Enunciado 331. Contrato de prestação de serviços. Legalidade

I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o

tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei n.º 6.019, de 03.01.1974).

II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os

órgãos da administração pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988).

III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei n.º 7.102, de

20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do

tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.

IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica na responsabilidade

subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que este tenha participado da relação

processual e conste também do título executivo judicial.
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Em princípio, temos que a definição do que seja atividade-meio e

atividade-fim da empresa tomadora, em cada caso concreto, consta de seu respectivo

Estatuto ou Contrato Social. É que nossa doutrina justifica a distinção entre ambas as

atividades em uma empresa conforme a essencialidade do serviço prestado.

Com efeito, são essenciais todos os serviços necessários e indispensáveis

para a consecução dos objetivos sociais e estatutários. Todos os demais serviços, auxiliares

à atividade essencial da organização, estão incluídos na chamada atividade-meio. Desta

forma, temos que o exercício dos serviços essenciais para a realização do objeto principal

da empresa, a princípio, não poderão ser terceirizados, sob pena de caracterização de

fraude com a finalidade de prejudicar o trabalhador (conforme estatui o art. 9.º da

Consolidação das Leis do Trabalho).

Entretanto, é de ressaltar que a terceirização de atividades-fim é

plenamente justificável quando ocorre a elevada especialização de algumas atividades

ligadas ao objeto da empresa, o que, de forma alguma, desrespeita os direitos trabalhistas

dos prestadores de serviços, já que reflete o princípio constitucional da livre iniciativa.

Portanto, não se pode afirmar que a terceirização deva ser restrita à atividade-meio da

empresa, desde que seja lícita, conforme ensina o ilustre Professor Sergio Pinto Martins, ao

dizer que “Em função do princípio da livre iniciativa, previsto no art. 170 da Constituição

Federal, cabe ao empresário definir as áreas que pretende terceirizar, inclusive da

atividade-fim, se assim entender”191. Esse, aliás, é também é o entendimento da

jurisprudência que entende ser a terceirização uma forma usual de flexibilização no campo

do direito do trabalho.192

Não se pode deixar de lado o fato de que não existe lei que restrinja a

terceirização em nosso ordenamento jurídico, o que torna infundados os argumentos de que
                                                          
191 A Terceirização e o Direito do Trabalho, 4ª ed., Ed. Atlas, São Paulo, 2000, p. 122
192 “AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIBERDADE DE CONTRATAR – TERCEIRIZAÇÃO – LICITUDE. A

terceirização é forma usual de flexibilização no campo do direito laboral. Vedar sua prática implica em

ingerência na administração dos negócios empresariais, em detrimento ao princípio da livre iniciativa

assegurada pela Carta Constitucional, inserto no capítulo que disciplina a ordem econômica, além de

representar ofensa ao princípio da legalidade.” (Ac. da 1ª Turma, TRT 15ª Região, 1999, RO n.º

10.662/1999, Rel. Juiz Luiz Antônio Lazarim; in site oficial do TST).
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ela somente poderia se dar em atividades-meio, além de que o acolhimento dessa pretensão

importaria em violação direta e literal ao princípio da legalidade, previsto no art. 5.o, II, da

Constituição Federal.

O cânone da legalidade, segundo o qual “ninguém será obrigado a fazer

ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”, constitui, nos dizeres dos mestres

Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra Martins, “uma das vigas mestras do nosso

ordenamento jurídico”193, significando que apenas as normas jurídicas emanadas do Poder

Legislativo poderão obrigar os indivíduos. A contrario sensu, jamais poderá ser exigido de

qualquer pessoa comportamento que não seja o previsto em lei, mesmo que seja ele, por

exemplo, decorrente de normas criadas pelo Poder Executivo ou pelo Judiciário.

Com efeito, não poderá ser aplicado o Enunciado n.º 331, do Colendo

Tribunal Superior do Trabalho para fundamentar qualquer decisão contra a terceirização da

atividade-fim, pois não se pode exigir o cumprimento de obrigação emanada do Poder

Judiciário; é imperioso que o dever que se lhe quer impor contenha guarida legal, isto é,

esteja previsto em norma jurídica emanada do Poder Legislativo.

Reforçando tal possibilidade, encontramos o art. 31, § 3º, da Lei

8.212/1991, que permite a terceirização da atividade-fim da empresa, qualquer que seja a

natureza ou a forma de contratação.(citar em rodapé o artigo da lei) Como podemos

observar, a terceirização da atividade-fim, ou a realização de serviços essenciais à empresa

por meio de pessoas que não são seus empregados, ao contrário de ser vedada, é

expressamente admitida por alguns dispositivos legais, não podendo ser vedada às

empresas.

Outro aspecto interessante a ser comentado, refere-se ao entendimento de

que a contratação de cooperativas de trabalho para a prestação de determinados serviços a

serem tomados por empresas não se constituem como uma efetiva terceirização.

Conforme define o autor Marcelo Mauad194, a terceirização é uma forma

utilizada pelas empresas de transferência de parte de sua produção ou serviços a outras

                                                          
193 Comentários à Constituição do Brasil, 2o Volume, Saraiva, São Paulo, 1989, p. 23.
194 Cooperativas de Trabalho – Sua Relação com o Direito do Trabalho. São Paulo. LT'r, 1999.
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pessoas, físicas ou jurídicas, de tal modo a permitir maior concentração de esforços da

empresa na realização de seu produto final. Esse processo de terceirização acarreta uma

redução de custos da produção, uma simplificação de administração, permitindo que a

empresa tenha maior qualidade, concentrando seus esforços em seu produto final, e, ainda

sim, obter um menor custo.

Assim sendo, toda terceirização pressupõe uma relação jurídica

triangular, na qual participam a empresa prestadora dos serviços, o trabalhador que presta

os serviços e o ente tomador desses serviços. Nessa senda, é possível observar que na

terceirização encontramos sempre um elemento intermediário entre o trabalhador que

presta os serviços e o tomador. Esse intermediário é uma pessoa jurídica que comanda,

dirige e remunera o trabalhador.

Todavia, na hipótese de as cooperativas serem as prestadoras do serviço

terceirizado para as empresas, a figura do intermediário não existirá, pois o cooperado que

realiza o serviço se confunde com a pessoa jurídica da cooperativa, vez que se constitui um

de seus sócios, e, como tal, tem voz ativa na suas decisões e coordenação. Este cooperado

recebe os seus ganhos pelo serviços prestados através da cooperativa, sendo certo que essa

não aufere qualquer lucro sobre o seu trabalho, já que todo o recebimento pelos serviços

prestados terá como beneficiário direto os próprios cooperados, e não, uma terceira pessoa

que não prestou diretamente os serviços.

Por outro lado, o empregado de uma empresa prestadora de serviços

terceirizados não se confunde com a pessoa jurídica desta, pois tem com ela uma relação

jurídica de subordinação e dependência. Seu empregador aufere lucro com a intermediação

desse serviço e sobre o seu trabalho.

Assim sendo, concluímos que a transferência de certas atividades

empresariais a uma cooperativa de trabalho não caracteriza uma terceirização legalmente

conceituada, fato este que amplia as possibilidades de prestação de serviços por parte das

cooperativas de trabalho.

Conforme explicado anteriormente, a contratação de prestação de

serviços por intermédio de cooperativa legitimamente estabelecida não gera vínculo

empregatício entre os sócios desta e a empresa tomadora de serviços. Todavia, esta
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ausência de vínculo empregatício dependerá da inexistência de pessoalidade entre o

cooperado e a empresa tomadora dos serviços. É que se deve sempre observar um dos

princípios norteadores do direito do trabalho, qual seja, o da primazia da realidade, que

paira acima dos aspectos meramente formais da relação. Tal princípio estabelece que, uma

vez constatada a presença dos pressupostos de caracterização do vínculo empregatício em

determinada relação, será ela proclamada relação de emprego, de nada importando o nome

que se lhe dê.

Com isto, se presentes os referidos pressupostos na relação entre

cooperado e tomadora de serviços, a contratação de cooperativa será considerada como

fraude a direitos trabalhistas, o que irá resultar na proclamação da relação de emprego em

benefício do trabalhador-cooperado.

Ademais, deve-se ressaltar que toda e qualquer prática da cooperativa de

trabalho que restar caracterizada como fraudulenta contra direitos trabalhistas, afetará a

empresa contratante que, na forma do inciso IV do Enunciado 331 do TST, será tida como

responsável subsidiária.

A prestação dos serviços da cooperativa deverá constar de um contrato de

natureza civil com o tomador, observando-se os cuidados necessários para que a

subordinação contratual não possa vir a ser confundida com a subordinação jurídica entre o

tomador e os associados da cooperativa, vinculando-se a contratação ao resultado da obra

ou serviço.

Após toda esta, apontemos alguns aspectos que devem ser observados

por parte da empresa tomadora a fim de garantir uma contratação regular, imune a

eventuais problemas relativos à direitos trabalhistas.

Primeiramente, a empresa contratante deverá certificar se a cooperativa a

ser contratada é autentica e se está enquadrada no regime jurídico estabelecido pela Lei n.º

5.764/1971, o que se dará pela análise dos itens anteriormente indicados no presente

trabalho, devendo ainda serem observados certos pontos, que mencionaremos abaixo.

A análise do Balanço Anual e dos relatórios anuais dos Conselhos de

Administração e Fiscal têm como objetivo verificar se houve a efetiva distribuição de

sobras aos cooperados em cumprimento aos princípios cooperativistas. Por sua vez, a
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relação de clientes objetiva a verificação da variedade de clientes atendidos pela

cooperativa contratada e da possibilidade de substituição dos cooperados de forma

freqüente, para garantir a inexistência de um trabalho contínuo e constante sempre com a

mesma empresa tomadora.

Mesmo considerando que não há que se falar em terceirização na

transferência de serviços à cooperativa, a empresa deve observar se os serviços transferidos

às cooperativas de trabalho são especializados e condizentes com o objeto social da

entidade de cooperados. A análise do Estatuto Social da cooperativa indicará o seus objetos

sociais, sendo assim possível verificar se a mesma têm dentre eles os trabalhos múltiplos,

como típica organização prestadora de diversos e variados serviços de mão-de-obra

relacionada a diversas atividades e funções, ou se apresenta um objeto social específico e

especializado.

Quanto à existência ou não da pessoalidade e da subordinação, tudo

dependerá da realidade como o trabalho for efetivamente prestado. Para garantir a ausência

da pessoalidade, a empresa tomadora deve contratar a cooperativa e nunca os cooperados

pessoalmente. Operará ela com a pessoa jurídica da cooperativa, sendo irrelevante quais os

trabalhadores que lhe prestam serviços.

A fim de se caracterizar de forma mais segura a ausência de

subordinação dos cooperados para com a empresa tomadora, deve-se cuidar para que

efetivamente haja uma total inexistência de direção da empresa para com os cooperados

individualmente. Em suma, deve ficar claro que a direção direta será da cooperativa e por

intermédio do de seu gestor. Os cooperados não podem receber ordens diretas nem

qualquer punição da empresa tomadora, mas sempre e apenas do gestor, que será

intermediário entre os deveres dos cooperados e os interesses da empresa-tomadora.

No sentido de reafirmar tais aspectos de desvinculação direta da empresa

com os cooperados, sugerimos que, se o trabalho for realizado no interior da empresa

tomadora, todos os cooperados que trabalhem para a empresa fiquem reunidos em um

ambiente separado, com uma indicação específica na entrada de que aquele ambiente é de

uso exclusivo da cooperativa.
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Não obstante, os cooperados deverão portar crachás com o logotipo da

própria cooperativa e receber suas retiradas mensais, além de eventuais instruções, sempre

na sede da Cooperativa. Nenhum “e-mail” ou ordem, seja escrita ou oral, deverá ser

enviado diretamente aos cooperados, mas diretamente ao gestor, que as encaminhará aos

corretos destinatários.

Toda e qualquer decisão que envolva temas como forma de pagamento,

horário de trabalho, e distribuição de serviços, dentre outros, são de exclusivo interesse da

cooperativa, e, como tal, devem ser discutidos e decididos internamente com os

cooperados envolvidos.

5.12. Cooperativas sociais.

Tendo em vista que a atual realidade social, a qual reflete um grave

processo de exclusão que separa uma pequena parcela da população, que tem uma

qualidade de vida dentro dos padrões aceitáveis, de outra, um contingente grande de

pessoas excluídas de todo e qualquer tipo de bem estar e aceitabilidade social, sem

qualquer recurso ou motivação para conquistar seu espaço no mercado globalizado, torna-

se fundamental ao ajustamento social a criação de espaços para a inserção dos chamados

“excluídos”.

Dentro desse contexto de globalização, a competitividade e a qualidade,

constituem fatores fundamentais para a inserção e permanência de um indivíduo no

mercado de trabalho. Tais fatores se associam a um modelo sócio-econômico que

privilegia o individualismo do mais bem preparado e de demais atributos adquiridos num

processo de formação educacional.

O desenvolvimento extremamente desigual formado por dois universos

distantes, o dos competitivos e o dos excluídos, apresentam como conseqüência graves e

constantes problemas sociais, acentuando-se cada vez mais os conflitos entre o capital e o

trabalho.

Em contrapartida a esse processo de formação individualista e

competitivo, o modelo de formação coletiva e o associativismo vêm ganhando espaço e
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importância social, pois talvez seja o único caminho encontrado pelos excluídos como

forma de inclusão no difícil mercado de trabalho.

Diante de tal situação, o cooperativismo representa uma ferramenta

extremamente útil, pois através de seus princípios e de sua doutrina de unidade e

cooperação, consegue equacionar o conflito latente entre o capital e o trabalho,

possibilitando à comunidade carente um desenvolvimento econômico e social com uma

visão promocional e não meramente assistencial.

Ao encontramos um núcleo que reúne pessoas que estão em um certo

limite de exclusão e desvantagem social, vemos que mereceu ele especial atenção do Poder

Público, que respondeu a essas necessidades e reconhecendo o cooperativismo como uma

das melhores formas de possibilitar o desenvolvimento pessoal e econômico de tais

cidadãos. Assim, surgiu uma nova espécie de cooperativa, a cooperativa social.

Esse tipo de cooperativa, tem como objetivo garantir o melhor

aproveitamento da capacidade produtiva das pessoas em desvantagem social, promovendo

o seu sustento sem qualquer desvantagem para o tomador dos serviços. Considerando que

o trabalho, para qualquer indivíduo, e principalmente para a pessoa em desvantagem traz

segurança e independência econômica, aumento da auto-estima, dando sentido à vida em

sociedade, possibilitar a oportunidade de trabalho para o desenvolvimento de suas

habilidades e potencialidades constitui elemento essencial ao equilíbrio social.

Tal intenção veio a público através da Lei n.º 9.867/1999, que criou as

Cooperativas Sociais. Trata-se de uma lei de poucos artigos, muito simples e que

representa um grande avanço na inserção social das pessoas em desvantagem, já que

possibilita a organização social e econômica dessas pessoas.

Na leitura de seu art. 1.º, podemos observar que a intenção do legislador,

ao criar esse tipo de cooperativa, foi o de proporcionar ao grupo de pessoas em

desvantagem a integração social por meio do trabalho, possibilitando a sua formação

educacional e a sua atuação produtiva nas diversas formas de atividades econômicas que
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encontramos no mercado.195 O art. 2.º lei inclui esse tipo de sociedade na legislação

pertinente às cooperativas, desde que compatíveis aos objetivos da lei, exigindo o uso da

expressão “cooperativa social” na sua denominação.196

Restringindo a regular aplicação dessa lei, o art. 3.º indica quais são as

pessoas consideradas em desvantagem para a sua finalidade. Podemos perceber que todos

os grupos nela indicados têm efetivamente graves problemas de inclusão social e inserção

no mercado de trabalho. A obrigatoriedade da formação e do treinamento profissional

estão previstos no § 2.º com vistas à independência econômica desses indivíduos.

Continuando a análise da lei em referencia, observamos que o inciso V

do art. 2.º foi vetado pelo Presidente da República. Este dispositivo incluía os idosos com

sessenta anos ou mais no grupo de pessoas em desvantagem para as finalidades dessa lei. O

veto foi baseado no entendimento de que o conceito de idoso está sendo alterado pelo

avanço da medicina e pela dilatação da expectativa de vida do ser humano, e, portanto,

esse limite de idade não corresponderia mais com a realidade.197

Foi vetado também o §1.º desse mesmo artigo, o qual determinava que

pelo menos 50% dos trabalhadores de cada Cooperativa Social deveriam ser pessoas em

desvantagem, as quais, sempre que isso fosse compatível com seu estado, deveriam

também ser sócias da Cooperativa. Tal dispositivo nos oferece duas interpretações: uma, a

de referia-se aos empregados ou prestadores de serviços da cooperativa social, que de sua

                                                          
195 “Art 1º As Cooperativas Sociais, constituídas com a finalidade de inserir as pessoas em desvantagens no

mercado econômico, por meio do trabalho, fundamentam-se no interesse geral da comunidade em promover

a pessoa humana e a integração social dos cidadãos, e incluem entre suas atividades:

I - a organização e gestão de serviços sociossanitários e educativos; e

II - o desenvolvimento de atividades agrícolas, industriais, comerciais e de serviços”.
196 “Art 2º Na denominação e razão social das entidades a que se refere o artigo anterior, é obrigatório o uso

da expressão “Cooperativa Social”, aplicando-se lhes todas as normas relativas ao setor em que operarem,

desde que compatíveis com os objetivos desta Lei”.
197 Cumpre salientarmos que o Estatuto do Idoso, surgido em 2003, portanto, quatro anos depois da Lei n.º

9.867/1999, define como idoso aquelas pessoas que são maiores de sessenta anos, contrariando o

entendimento adotado pela doutrina que motivou o veto presidencial ao art. 3.º, V da Lei das Cooperativas

Sociais.
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totalidade a metade deveria ser constituída de pessoas em desvantagem; outra, é a de que

referia-se aos próprios cooperados, que no caso são denominados trabalhadores, sendo que

tal dispositivo abriria assim a possibilidade de que parte dos cooperados se constituísse de

pessoas não enquadradas como pessoas em desvantagem.

Porém, considerando o veto supra referido, a legislação específica não

impede que essas cooperativas tenham como trabalhadores empregados ou prestadores de

serviços pessoas não incluídas em situação de desvantagem. Assim, com o veto do referido

parágrafo, não há qualquer proibição nesse sentido, sendo que tais cooperativas poderão

contar com serviços de empregados ou de prestadores de serviços não incluídos como

pessoas em desvantagem.198

O art. 4.º esclarece que só é possível a existência de sócios não incluídos

na definição de pessoas em desvantagem como voluntários e que, portanto, trabalhem para

a cooperativa de forma gratuita. A condição desse tipo de sócio só lhe dá o direito de voto
                                                          
198 “Art 3.º Consideram-se pessoas em desvantagem, para os efeitos desta Lei:

I - os deficientes físicos e sensoriais;

II - os deficientes psíquicos e mentais, as pessoas dependentes de acompanhamento psiquiátrico permanente,

e os egressos de hospitais psiquiátricos;

III - os dependentes químicos;

IV - os egressos de prisões;

V - (VETADO) (os idosos com sessenta anos ou mais)

VI - os condenados a penas alternativas à detenção;

VII - os adolescentes em idade adequada ao trabalho e situação familiar difícil do ponto de vista econômico

social ou afetivo.

§ 1º (VETADO) (pelo menos cinqüenta por cento dos trabalhadores de cada cooperativa social deverão ser

pessoas em desvantagem, as quais, sempre que isso for compatível com seu estado, devem também ser sócias

da cooperativa)

§ 2º As Cooperativas Sociais organizarão seu trabalho, especialmente no que diz respeito a instalações,

horários e jornadas, de maneira a levar em conta e minimizar as dificuldades gerais e individuais das pessoas

em desvantagens que nelas trabalharem, e desenvolverão e executarão programas especiais de treinamento

com o objetivo de aumentar-lhes a produtividade e a independência econômica e social.

§ 3º A condição de pessoa em desvantagem deve ser atestada por documentação proveniente de órgãos da

administração pública, ressalvando-se o direito à privacidade”.
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e demais atos cooperados que não incluam qualquer tipo de participação financeira199. É

evidente que tal artigo reflete a preocupação do legislador de impedir o desvirtuamento das

cooperativas sociais, proibindo que as pessoas em desvantagem sejam exploradas pelas que

não necessitam de tais instituições para a sua inclusão social.

A idéia da cooperativa social teve como modelo as cooperativas sociais

da Itália, onde esse tipo de organização é bastante comum. Nelas, além das pessoas em

desvantagem, são envolvidos em seus quadros sociais personalidades locais, que

colaboram e contribuem para o desenvolvimento e crescimento dessas cooperativas através

de uma administração profissional e eficiente.

O art. 5.º, que determinava que fosse aplicado às cooperativas sociais os

dispositivos constitucionais e legais específicos da Lei de cooperativas, bem como os

dispositivos da Lei Orgânica da Assistência Social, também sofreu veto, que foi respaldado

na idéia de haveria um desvirtuamento da Lei Orgânica da Assistência Social, caso esse

tipo de cooperativa aproveitasse as vantagens da legislação específica..200

Tal argumento nos parece desprovido de qualquer razão lógica, vez que

se as entidades mencionadas nessa lei são denominadas Cooperativas, é evidente que a Lei

n.º 5.764/1971 também se aplica a esse tipo de cooperativa. Caso a intenção do legislador

fosse não enquadrar as cooperativas sociais nesses tipo de sociedade, não lhe concedendo

as vantagens, direitos e deveres específicos de tais entidades, deveria ter designado outra

nomenclatura, retirando a expressão cooperativa. Mantendo tal nomenclatura, não há como

impedir seu enquadramento na lei específica das cooperativas, pois nossa legislação não

reconhece diferentes formas de organização societária de cooperativas. O veto ao parágrafo

único do já referido art. 5.º, na verdade, apenas acaba por retirar das cooperativas sociais os

benefícios concedidos às entidades de assistência social.
                                                          
199 “Art. 4.º. O estatuto da Cooperativa Social poderá prever uma ou mais categorias de sócios voluntários,

que lhe prestem serviços gratuitamente, e não estejam incluídos na definição de pessoas em desvantagem”.
200 “Art. 5º (VETADO) (aplicam-se às cooperativas sociais, naquilo que couber, os dispositivos

constitucionais referentes às cooperativas, bem como os da Lei 5.764/1971, e os da Lei Organiza da

Assistência Social(Lei n.º 8.742/1993)

Parágrafo único. (VETADO) (as cooperativas sociais inserem-se na esfera de competência do Conselho

Nacional de Assistência Social instituído pelo art.17 da lei n.º 8.742/1993)”.
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A inclusão das cooperativas sociais nas vantagens concedidas às

entidades de assistência social não constitui desvirtuamento da Lei Orgânica de Assistência

Social, pois a referida lei tem como objeto, dentre outros, garantir o atendimento às

necessidades básicas e a promoção da integração ao mercado de trabalho e, mais

especificamente, a integração social, a habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras

de deficiência e em desvantagem social.

Na análise das finalidades da Lei das Cooperativas Sociais, podemos

perceber que essas não se contrapõem aos objetivos da Lei Orgânica de Assistência Social,

não havendo contradições entre ambos os objetivos. Assim, às cooperativas sociais,

deveriam ser concedidos estes benefícios, até porque somente eles justificam a modalidade

das cooperativas sociais. Sem as vantagens da Lei Orgânica de Assistência Social, a única

vantagem desse tipo de cooperativa, é a possibilidade de serem constituídas sem um

objetivo econômico ou profissional comum dos sócios. Na verdade, não há entre os sócios

uma identidade de objetivo ou atividade a ser exercida, mas apenas a identidade de

exclusão social.

Desta forma, as cooperativas sociais constituem uma exceção, pois não

têm como objetivo interesses e atividades comuns, sendo multifuncionais ou verdadeiras

cooperativas de mão de obra. Esse diferencial, ao contrário de outras cooperativas, não

elimina a sua possibilidade de prestarem serviços diversos às empresas tomadoras, sem

maiores riscos para essas. Com efeito, a especialização exigida pelo Enunciado 331 do

TST não está presente em tais cooperativas, sendo que isso não acarreta maiores

problemas. São reconhecidas legalmente como cooperativas sem especialização ou sem

uniformidade de atividades, pois foram criadas com o objetivo social de inserção de

pessoas em desvantagem.

Finalizando podemos transcrever as palavras do autor do projeto que

originou a Lei das Cooperativas Sociais o deputado Paulo Delgado: “Torcemos para o

sucesso destas cooperativas, mas isso depende de outros três fatores que a lei não cita. Por

um lado, é inegável que é necessária uma previsão de benefícios fiscais diferenciados para

essa nova organização, mesmo porque eles estarão lutando contra organizações similares,

que têm os mesmos benefícios, mas que não tem contra si o preconceito que marca as
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citadas no art. 3.º. De outro, considera pessoalmente necessária a discriminação positiva,

como por exemplo, a lei que estipula preferência a deficientes físicos nos concursos

públicos. Por fim, é necessário mais do que uma lei para comprovar o compromisso do

governo com pessoas tradicionalmente excluídas do meio produtivo. É preciso que existam

campanhas públicas para combater o preconceito”.201

Não restam dúvidas, de que as cooperativas sociais, pela sua forma de

constituição legal e pelo seu objetivo social, constituem importante instrumento de

inclusão social, podendo ser largamente estimulada pelas entidades do Terceiro Setor,

encontrando limites apenas na sua legalidade.

6. Cooperativas e as entidades do Terceiro Setor

Tendo em vista a necessidade de inserção dos excluídos no mundo do

trabalho, e de preenchimento de espaços criados pela cada vez mais freqüente terceirização

de serviços de apoio às empresas, a utilização do sistema cooperativado exerce papel

relevante no equilíbrio social e na articulação de forças em prol da democracia. Como

possibilidade de organização auto sustentável da comunidade e o efetivo elo entre as

exigências do mercado e as necessidades sociais, é enorme o potencial das cooperativas,

encontrando limites apenas no âmbito da sua legalidade.

Realmente, partindo do correto entendimento da estrutura jurídica das

Cooperativas e das possibilidades legais de funcionamento a elas atinentes, conforme

claramente esclarecido anteriormente, torna-se possível garantir aos grupos sociais menos

favorecidos o trabalho e os recursos, elementos indispensáveis ao equilíbrio social.

Sem dúvida, considerando a conceituação de cooperativa e de suas

possibilidades jurídicas, essa forma de sociedade constitui-se como um grande instrumento

de organização da comunidade pelas entidades do Terceiro Setor. Por intermédio dos

diversos tipos de Cooperativas, as entidades filantrópicas poderão se reunir e organizar a

                                                          
201 In: As cooperativas sociais e o Terceiro Setor. artigo do site da Associação dos Dependentes Químicos em

Recuperação.
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comunidade em instituições da mesma natureza, além de fornecer ao indivíduo

qualificação profissional, sustento digno e noções de cidadania e de gestão democrática.

Dentre os diversos tipos de cooperativas que foram especificados acima,

a de produção e a de trabalho são as mais propícias para responderem aos objetivos de

sustentabilidade das entidades do Terceiro Setor.

 As cooperativas de produção poderão proporcionar aos cooperados o seu

próprio sustento, advindo das vendas dos produtos fabricados. Os meios de fabricação em

geral são obtidos através de doações, parcerias com o Poder Público com empresas

privadas e, até mesmo, via arrendamento, o qual será pago com as receitas auferidas pela

cooperativa. Tem-se conhecimento de uma série de projetos nos quais as cooperativas

arrendaram oficinas ou até mesmo parques industriais de empresas em dificuldades

econômicas e continuaram o empreendimento com muito sucesso, garantindo o sustento

dos cooperados e gerando recursos para saldar as dívidas da empresa arrendada.

Por sua vez, as cooperativas de prestação de serviços ou de trabalho,

conforme já claramente demonstrado, poderão ocupar um relevante lugar dentro do

processo de terceirização, hoje amplamente utilizado pelas empresas no intuito de reduzir

custos. Todo esse trabalho cooperado, que pode ser desenvolvido e organizado por

entidades do Terceiro Setor, deverá aproveitar essa vertente de terceirização acentuada que

se observa atualmente. Como se sabe, é elevada a demanda das empresas privadas que

buscam instituições as quais atuem na realização de atividades que não constem de seu

objeto social. Em outras palavras, os serviços necessários ao dia a dia da empresa mas que

não representem seu meio de sobrevivência econômica em geral são repassados a terceiros.

A redução dos custos com a contratação de cooperativa advêm da própria

terceirização e do fato de que o trabalho com cooperativas não envolve encargos sociais,

pois os cooperados que prestam os serviços são sócios da organização, não podendo ser

confundidos com a figura do empregado. De fato, inexistindo emprego, não há que se falar

em encargos sociais.
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A Lei federal n.º 8.949/1994, que introduziu o parágrafo único ao art. 442

da Consolidação das Leis do Trabalho202, ampliou as possibilidades de contratação de

cooperativas de trabalho na terceirização das empresas.

Na verdade o referido parágrafo repete o disposto no art. 90 da Lei

5.764/1971, o qual determina que “qualquer que seja o tipo de cooperativa, não existe

vínculo empregatício entre ela e seus associados nem entre estes e os tomadores de

serviços daquela”, sendo que a única inovação refere-se à inexistência de vínculo também

com a empresa tomadora dos serviços cooperados.

De toda forma, apesar da disposição celetista supramencionada, como já

dissemos, prevalece no direito trabalhista o princípio da primazia da realidade. Portanto,

caso na relação contratual entre a cooperativa e a empresa tomadora dos serviços estejam

presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego (onerosidade,

subordinação, habitualidade e pessoalidade), o vínculo do emprego poderá ser

caracterizado com todas as conseqüências legais.

 Entretanto, é perfeitamente possível que uma empresa terceirize suas

atividades contratando os serviços de uma cooperativa. Deverá ela cuidar, contudo, para

que essa relação se mantenha longe de uma relação de emprego. A própria entidade do

Terceiro Setor poderá contratar os serviços de cooperativas especializadas em execução de

projetos ou em outras atividades necessárias para o auxílio de seus objetivos sociais.

Mesmo considerando que a transferência de certos serviços para as

cooperativas de trabalhos constitui-se como uma forma de terceirização dentro dos

parâmetros previstos no Enunciado 331 do TST, as possibilidades de as entidades do

Terceiro Setor se utilizarem desse tipo de sociedade para organizar a comunidade e ao

mesmo tempo, lhes proporcionar o próprio sustento, mostra-se  de suma importância.

Nesta senda, caberá a entidade organizar a comunidade carente, fornecer educação

                                                          
202 “Art. 442. Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de

emprego.

Parágrafo único. Qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo

empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviços daquela..”
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profissional, auxiliar a constituição legal da cooperativa, seja de trabalho ou de produção,

e, posteriormente, conseguir junto ao mercado clientes para que estas cooperativas possam

desenvolver as suas atividades e garantirem o sustento de seus associados.

Cumprindo esse papel de elo de ligação entre a comunidade e as

necessidades do mercado, as entidades do Terceiro Setor estarão simultaneamente

organizando e formando a comunidade, possibilitando às empresas o exercício da

responsabilidade social e conseguindo sua própria sustentação financeira sem ter de

esperar pelos já tão escassos recursos públicos.

Não obstante, as próprias entidades poderão utilizar profissionais

cooperados que têm como objetivo comum trabalhar em projetos ou na execução de

projetos de serviços de assistência social para entidades do Terceiro Setor. Tais

profissionais poderão se organizar em sociedades cooperativas e prestarem serviços à

diversas entidades do Terceiro Setor. Tal espécie de contratação poderá atender às

necessidades das entidades que trabalham com variados tipos de projetos, evitando maiores

custos com a mão de obra e possibilitando a adequação a orçamentos geralmente

reduzidos, o que permite o direcionamento dos esforços da organização social às suas

atividades primordiais.

Com referencia às cooperativas sociais, cumpre ressaltar o seu aspecto de

interesse público, constituindo um instrumento moderno e eficaz, que poderá ser

amplamente incentivado pelas entidades do Terceiro Setor como forma legal de inclusão

social.

Assim sendo, seja utilizando o trabalho de cooperativas legalmente

constituidas, seja incentivando comunidades a se organizarem em cooperativas de trabalho

ou de produção, o Terceiro Setor estará contribuindo para o alcance de um maior equilíbrio

social sem esperar por recursos estatais, garantindo, desse modo, a justiça social.
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Capítulo 9

PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NOS LUCROS OU

RESULTADOS DAS EMPRESAS.

9.1. Definições e Aspectos Gerais.

No Brasil, a Constituição Federal de 18 de setembro de 1946 foi pioneira

ao cuidar do tema da participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados das empresas.

Nesta senda, estatuía seu art. 157, IV, que “A legislação do trabalho e a da previdência

social obedecerão aos seguintes preceitos, além de outros que visem à melhoria da

condição dos trabalhadores: (...) IV – participação direta dos trabalhadores nos lucros e

resultados da empresa, nos termos e pela forma que a lei determinar”.

Como se pode observar, tal dispositivo qualificava-se como mera norma

programática, ou seja, que buscava estabelecer um objetivo pretendido pela Assembléia

Constituinte, sendo impossível a sua aplicação imediata pelos Magistrados por conta da

ausência de regulamentação legal. O principal destinatário de tal comando pois, como nos

ensina Jorge Miranda, foi o próprio legislador, “a cuja opção fica a ponderação do tempo

e dos meios em que vêm a ser revestidas de plena eficácia”203.

Nos pouco mais de vinte anos de vigência da Carta de 1946, foram vários

e infrutíferos projetos de lei que tentaram garantir a aplicabilidade do mencionado preceito.

Veio o Regime Militar e impôs-se ao país nova Constituição, em 24 de janeiro de 1967,

que tratou de uma forma inteiramente diversa o tema da participação e da integração dos

empregados na empresa. Assegurava o art. 158, V, a “integração do trabalhador na vida e

no desenvolvimento da empresa, com participação nos lucros e, excepcionalmente, na

gestão, nos casos e condições que forem estabelecidos”.

A Emenda Constitucional n.º 1, de 17 de outubro de 1969, incluiu o

referido dispositivo no art. 165, V, alterando-lhe a redação, que passou a ser a seguinte:

                                                          
203 In: MORAES, Alexandre. Direito constitucional. 2. ed. São Paulo. Atlas, 1997, p. 37.
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“integração do trabalhador na vida e no desenvolvimento da empresa, com participação

nos lucros e, excepcionalmente, na gestão, segundo for estabelecido em lei”.

Apesar da expressão “participação nos lucros”, o legislador na época

preocupou-se apenas com a regulamentação do aspecto de “integração do trabalhador na

vida e no desenvolvimento da empresa”. Desta forma, nasceu o Programa de Integração

Social (PIS), que não pode, em absoluto, ser confundido com a participação dos

trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa, como se observa pela leitura dos arts.

1.º, “caput”; 2.º, “caput”; e 3.º, alíneas “a” e “b”, da Lei Complementar n.º 7, de 7 de

setembro de 1970204.

De fato, o PIS possui natureza tributária, uma vez que é deduzido

diretamente do Imposto de Renda da empresa, calculado sobre o seu faturamento e enviado

para um fundo administrado por uma entidade governamental. A Participação nos Lucros

ou Resultados, por sua vez, possui a natureza trabalhista, e sua apuração se dá somente

sobre os lucros ou resultados da empresa e paga sem qualquer intermediação do Estado205.

Por ser a Participação nos Lucros ou Resultados calculada apenas sobre o

lucro ou resultado, a empresa leva uma grande vantagem, uma vez que não será obrigada a

arcar com mais um pagamento em suas contas nos momentos em que sofre prejuízos em

decorrência do desempenho de suas atividades. Isto, certamente torna tal forma de

remuneração mais atraente à iniciativa empresarial do que o PIS.

                                                          
204 “Art. 1.º. É instituído, na forma prevista nesta Lei, o Programa de Interação Social, destinado a promover

a integração do empregado na vida e no desenvolvimento das empresas. Art. 2.º. O programa de que trata

do artigo anterior será executado mediante Fundo de Participação, constituído por depósitos efetuados

pelas empresas na Caixa Econômica Federal . Art. 3.º. O Fundo de Participação será constituído por duas

parcelas: a primeira, mediante dedução do Imposto de Renda devido, na forma estabelecida no § 1.º deste

artigo, processando-se o seu recolhimento ao Fundo juntamente com o pagamento do Imposto de Renda; a

segunda, com recursos próprios da empresa, calculados com base no faturamento, como segue: no exercício

de 1971, 0,15%; no exercício de 1972, 0,25%; no exercício de 1973, 0,40%; no exercício de 1974 e

subseqüentes, 0,50%.”
205 MARTINS, Sérgio Pinto. Participação dos empregados nos lucros das empresas. 2. ed. São Paulo. Atlas,

2000, pp. 53 a 56.
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Importante destacar-se que nessa época a doutrina e a jurisprudência

eram praticamente uníssonas em caracterizar como de natureza salarial a participação dos

empregados nos lucros ou resultados da empresa, já que não havia lei alguma

regulamentando tal instituto. Esse entendimento era fundamentado mormente no princípio

da habitualidade, uma vez que, em grande parte dos casos, a concessão do benefício era

periódica, de forma que o mesmo integrava o salário para todos os efeitos legais (ou seja,

servindo como base de incidência de verbas trabalhistas ou como valor sobre o qual

incidem contribuições previdenciárias), conforme disposição do art. 457 celetista.

Em 5 de outubro de 1988 foi promulgada a Constituição Federal vigente,

que cuidou da participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa em seu

art. 7.º, XI, ao dispor que “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros

que visem à melhoria de sua condição social: (...) XI – participação nos lucros, ou

resultados, desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da

empresa, conforme definido em lei”.

Grande divergência surgiu em relação à necessidade ou não de regulação

do Texto Constitucional no que tange à participação do empregado nos lucros ou

resultados da empresa. Tratava-se de uma questão interpretativa, já que a expressão

“conforme definido em lei”, para certa corrente doutrinária, referiria-se apenas à

participação na gestão da empresa. Para a maior parte da doutrina, porém, o dispositivo

Constitucional, de eficácia contida, mostrava-se inaplicável de pronto.

Nem mesmo a edição da Medida Provisória n.º 794, de 29 de dezembro

de 1990, e suas sucessivas reedições (algumas com leves alterações), serviu para acalmar o

debate em torno do assunto, dado que, a qualquer momento, o Presidente da República

poderia simplesmente deixar de reeditar tais normas antes que o Congresso as aprovasse

definitivamente, o que faria o questionamento retornar à estaca zero. O advento da Lei n.º

10.101, de 19 de dezembro de 2000, contudo, encerrou a acalorada discussão. De fato, ao

inserir no art. 1.º a expressão “nos termos do art. 7.º, XI da Constituição”, o legislador

infra-constitucional dirimiu toda dúvida a respeito da necessidade de regulação do tema.

Também houve debate, na época da promulgação da Carta Magna, acerca

da aplicação automática ou não do mandamento que desvinculou a participação dos lucros
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ou resultados da remuneração. Neste caso, desde logo sobressaiu-se o entendimento de que

se tratava de norma de eficácia plena, inexistindo restrições à sua aplicação imediata. Para

não deixar margem a dúvidas, a Lei da Participação nos Lucros ou Resultados

(10.101/2000) dispôs em seu art. 3.º que “A participação de que trata o art. 2.º não

substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui

base de incidência de qualquer encargo trabalhista, não se aplicando o princípio da

habitualidade”. (grifou-se)

Extraem-se duas importantes conclusões do dispositivo aventado: (i) a

participação nos lucros ou resultados não substitui a remuneração devida ao empregado;

(ii) a participação nos lucros ou resultados não integra o salário do mesmo, não consistindo

base de incidência, assim, para nenhuma verba trabalhista, tal como férias, décimo terceiro

salário, contribuições ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou ao Instituto Nacional

do Seguro Social. Contanto, conclui-se que a criação do referido instituto jurídico em

questão corresponde à institucionalização de uma figura contratual sui generis, pois apesar

da ausência da incidência de encargos trabalhistas e previdenciários pela própria

disposição constitucional, a participação do empregados nos lucros ou resultados recebe

natureza trabalhista. “É uma figura especial, uma forma de transição do regime ortodoxo

do salariado para um novo tipo de relacionamento jurídico-econômico”.206

A opção do Constituinte de 1988 pela desvinculação da participação dos

trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa em relação ao salário nos parece mais

coerente com os demais princípios contidos na referida Carta e com as próprias

necessidades do sistema econômico do Brasil como um todo. De fato, não seria nada

compatível com o combate ao desemprego, ou com o estímulo à criação de novos postos

de trabalho (princípio da busca do pleno emprego, insculpido no art. 170, VIII, da Carta), o

surgimento de um novo benefício sobre o qual incidissem encargos trabalhistas e

previdenciários. Ainda, o próprio objetivo colimado pela Lei Maior de integrar o

empregado na vida da empresa se veria prejudicado, uma vez que a caracterização da PLR

                                                          
206 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. 18. ed. São Paulo. Saraiva, 2003, p.

569.
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como parte da remuneração poderia conceber mais um fato gerador de conflitos entre

ambos.

Conforme esclarece o prof. Amauri Mascaro Nascimento (Direito do

trabalho na Const. 88-saraiva 1991- pag 147) “ salário é uma das percepções econômicas

do trabalhador pela contra- prestação do trabalho, por ficar à disposição do  empregdor

aguardando ordens pelos períodos de para lisação remunerado dos serviços. Nem todas

as percepções atribuídas ao trabalhador têm natureza jurídica salarial, embora seja

pagamento do empregador ao assalariado.” Portanto, a verba recebida a título de PLR

apesar de paga pelo empregador, não tem natureza salarial.

Entretanto, em relação àqueles que já recebiam o benefício antes da

Constituição de 1988, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que o pagamento da

participação nos lucros integra o salário, em julgamento feito ainda sob a vigência de

Medida Provisória regulando o tema207.

A participação nos lucros ou resultados oferece uma série de vantagens

ao empregador. Para a apuração do lucro real, por exemplo, poderá ele deduzir como

despesa operacional as participações pagas aos empregados, dentro do próprio exercício de

sua constituição (art. 3.º, § 1.º da Lei n.º 10.101/2000), sendo o Imposto de Renda da

Pessoa Jurídica calculado apenas após a dedução. Entretanto, o empregador não poderá

efetuar o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de

participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um semestre

                                                          
207 “INCORPORAÇÃO DA PARCELA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. A verba Participação nos Lucros foi

incorporada ao salário dos Empregados, perdendo, assim, seu caráter original, passando a ser puramente

salário. Ou seja, se ela passou a ser parcela fixa, não mais se vinculava a qualquer lucro ou resultado da

Empresa. Tudo isso aconteceu antes da Constituição de 1988. Esta Constituição, no inciso XI do art. 7º,

desvinculou a Participação nos Lucros, ou resultados, da remuneração. Mas a mesma Constituição

assegurou o direito adquirido no seu art. 5º, inciso XXXVI. Logo a desvinculação mencionada só pode se

dirigir ao futuro, não podendo, portanto, alcançar o direito adquirido que ela mesma preservou. Revista

conhecida e provida.” (Ac. da 2.ª Turma do TST, ref. Ao RR n.º 496.913, julgado em 15/03/2000. Relator:

Ministro José Luciano de Castilho Pereira. Publ.: DJU, 07/04/2000, pg. 99).
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civil, ou mais de duas vezes em um mesmo ano civil, conforme estatui o § 2.º do art. 3.º da

lei em questão.

Todos os pagamentos efetuados em decorrência de planos de participação

nos lucros ou resultados mantidos espontaneamente pela empresa poderão ser

compensados com as obrigações oriundas de acordos ou convenções coletivas de trabalho

atinentes à participação nos lucros ou resultados (art. 3.º, § 3.º da Lei n.º 10.101/2000). O

pagamento da PLR deve ser tributado na fonte, separadamente das demais verbas recebidas

no mês, conforme dispõe o § 5.º do mesmo artigo208.

Da Distinção entre Lucro e Resultados diante da Lei 10.101/2000

De acordo com o art. 7º , XI da  Constituição Federal, a concessão desse

benefício ao empregado tem como base dois critérios distintos, que não se confundem, o

lucro e o resultado.

 Lucro significa um rendimento, um valor que se obtém ao se excluir do

total dos ganhos obtidos pela empresa com a sua produção os encargos que esta teve para

bancar a sua atividade, incluindo-se, dentre estes, as despesas com mão-de-obra, matéria-

prima, equipamentos necessários à produção, impostos, aluguéis, dentre outros. É sabido

por todos que só há lucro quando os ganhos da empresa são maiores que os gastos, pois do

contrário haverá prejuízo.

Já o resultado, no sentido empregado pela Lei n.º 10.101/2000 para

designar a participação dos empregados, traduz-se no cumprimento de meta anteriormente

acertada entre empregados e empregadores dentro de um determinado prazo estabelecido,

que resulta no pagamento do benefício ao empregado209. Desta forma, se o resultado pré-

acordado não for atingido, o trabalhador nada recebe.

                                                          
208 “(...) como antecipação do imposto de renda devido na declaração de rendimentos da pessoa física,

competindo à pessoa jurídica a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto”
209 MARTINS, Sérgio Pinto. Participação dos empregados nos lucros das empresas. 2. ed. São Paulo. Atlas,

2000, p. 58.
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Nota-se, todavia, que a Lei n.º 10.101/2000 (Lei da PLR) não determinou

que tipo de metas podem ser estipuladas, mas especificou as formas pelas quais tais

objetivos devem ser convencionados e registrados. Com efeito, cumpre fixar nos

instrumentos referentes à negociação regras claras e objetivas relativas à aquisição dos

direitos materiais da participação e das regras procedimentais, incluindo-se, dentre tais,

mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,

periodicidade do pagamento, período de vigência e prazo para revisão do acordo (art. 2.º, §

1.º da Lei n.º 10.101/2000). Em tais negociações podem ser considerados, entre outros, os

seguintes critérios e condições: (i) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da

empresa e; (ii) programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.

Resta evidente que a leitura dos critérios supra, transcritos tal qual consta

da lei, corrobora com a distinção acima explicitada. Nesta senda, a conjunção “ou” separa

os índices de produtividade, qualidade (referentes à produtividade) dos índices de

lucratividade, referentes, obviamente, aos lucros.

Portanto, constatamos que a legislação pertinente ao tema possibilita a

participação do empregado no lucro, entendido como excedente operacional da empresa,

ou no resultado, significando esse critério, o atendimento de metas pré-estabelecidas entre

as partes acordantes.

Nesse sentido, a própria denominação utilizada pela Lei 10.101/2000,

distingue claramente lucro do  resultado da empresa, quando determina: “DISPÕE SOBRE

A PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES NOS LUCROS OU RESULTADOS DA

EMPRESA E DÁ OUTRA PROVIDÊNCIAS” (grifos nossos). Essa distinção nos leva a

observar que com a referida Lei surgiu um novo conceito da palavra resultado, separando-o

definitivamente do lucro.

Realmente, até a edição dessa Lei e numa concepção contábil, os termos

resultado e lucro podiam ser entendidos como sinônimos. Ao definir-se que a empresa

distribuiu resultados, entendia-se que a empresa em questão tinha obtido lucros.

Entretanto, especificamente para efeitos da aplicação da Lei 10.01/2000,

não podemos entender ambos os termos da mesma forma, mas ao contrário, devem ser

compreendidos como conceitos distintos.
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Os professores Magano e Mallet ( pag 123) descartam a idéia de que o

termo resultado tenha apenas valor enfáico para efeito da legislação pertinente ao tema,

pois em princípio, cada elemento componente da regra jurídica possui significado próprio.

Portanto, o significado de reusltado dentro do contexto da referida Lei e para esses

doutrinadores indicato o conceito de produto, efeito ou consequencia.

Assim sendo, a negociação entre empregador e empregados irá decidir

pelo critério que melhor lhes convier, o lucro –excedente operacional- ou resultados-

objetivo a ser alcançado através de metas pré-estabelecidas, que independe do lucro. (in

Arion Sayão Romita-pag 13)

  Cabe agora enfatizar também, a distinção que encontramos entre a

participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa com a distribuição dos

lucros sociais entre os acionistas e a participação dos administradores nos lucros.

 A distribuição dos lucros, que é feita entre os acionistas de uma

companhia, constitui-se como um direito destes garantido pelo art. 109, I, da Lei n.º

6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas). A razão desta distribuição é a propriedade de

ações ( in Octávio B. Magano e Estevão M- pag 120) com base no investimento que o

indivíduo faz, aplicando seus recursos pessoais no capital de uma empresa, obviamente o

faz para obter uma vantagem posterior, que provirá dos ganhos que tal sociedade

empresária obtiver. Se houver prejuízo ou quebra da mesma, tal investimento será perdido,

arcando o acionista com a diminuição do seu patrimônio pessoal.

Da mesma forma, a participação dos administradores nos lucros tem

como fundamento a gestão, (in Magano e Mallet pag 120) sendo uma faculdade que possui

a sociedade empresária de conceder a estes determinada parcela de seus ganhos, concessão

esta que deve estar disposta em estatuto social. O art. 152, § § 1.º e 2.º da Lei das

Sociedades Anônimas, dispõe ainda que tal concessão não pode ultrapassar a remuneração

anual dos administradores e nem um décimo dos lucros da companhia, prevalecendo o

menor valor no conflito entre ambos.

Em outras palavras, quando se trata de distribuição dos lucros entre os

sócios ou participação dos administradores de sociedades, faz-se referência somente ao

excedente operacional da empresa, não havendo que se falar em uma eventual participação
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destes em resultados advindos de metas pré-estabelecidas. É evidente que, se o

administrador for empregado da empresa, se subordinando aos dirigentes ou outros e

recebendo remuneração, fará jus aos benefícios da participação dos empregados nos lucros,

concessão esta que se mostra distinta da participação dos administradores nos lucros.

Despiciendo dizer que os pagamentos de dividendos (a distribuição de

lucro) possuem natureza societária, do âmbito do direito das Sociedades Anônimas,

enquanto a participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa, embora

desvinculada do salário pela própria Constituição Federal, possui a natureza trabalhista. A

participação dos empregados nos lucros não significa, em hipótese alguma, que este possua

participação no capital social da mesma e, muito menos, que este tenha algum poder de

gestão. Trata-se de uma verba que deve ser paga ao empregado pela sociedade

empregadora todas as vezes em que esta obtiver lucro ou resultados advindos das metas

previamente estipuladas, não se efetuando tal pagamento na ocorrência de prejuízo ou não

realização dos objetivos acordados. Neste caso, o empregado não será atingido pelo mau

resultado, não havendo que se falar em participação dos empregados nos prejuízos da

empresa – ao contrário do que ocorre com o detentor de uma parcela da sociedade, o qual

participa tanto dos resultados positivos quanto dos negativos.

Podemos observar, neste particular, outros elementos que reforçam o

entendimento de que o resultado previsto na Lei do PLR não tem o mesmo significado que

o resultado previsto para os acionistas no Direito Societário. Deste, resta evidente, que se o

resultado da empresa for negativo, portanto, se a Sociedade apresentar prejuízos, o seu

acionista arcará com tais perdas. Por outro lado, o empregado não poderá participar de um

resultado negativo, arcando com prejuízos, poderá tão somente, deixar de receber certa

quantia previamente acordada, caso a Sociedade não obtenha lucros.

Segundo o prof. Amauri ( pag 149/150) antes de 1988, parte da doutrina

sustentava que a natureza jurídica do PLR era de contrato de sociedade, descaracterizando

o contrato de trabalho e transformando o assalariado em sócio da empresa. Tal tese

inviabilizaria totalmente a compatibilidade entre o empregado e a sua participação nos

lucros da empresa. Na verdade a participação do empregado nos lucros da empresa não
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exclui a relação de emprego, ao contrário, é um instrumento valioso para motivar o

empregado e o empregador na idéia de colaboração entre o capital e o trabalho.

Continua ainda esclarecendo, que se aplicada a tese de exclusão da

relação de emprego frente ao PLR, estaríamos diante de uma fraude contra o trabalhador

com o objetivo de evitar a aplicação da legislação trabalhista e de seus mecanismos de

proteção.

Aliás, a Lei 10.101/2000 nem poderia prever a participação do

empregado em resultados negativos da empresa, pois isso significaria a possibilidade do

empregado correr os riscos da atividade econômica de seu empregador, o que contraria um

dos elementos do caracterizadores do contrato de trabalho, a alteridade, que rege o vínculo

de emprego, determinando que o empregado presta os seus serviços por conta do

empregador e não por conta própria.

Assim, é totalmente inviável imaginar que todo o trabalhador que receba

PLR deixe de ser subordinado, pois a inserção do trabalhador na empresa mantém a sua

condição de trabalhador subordinado, logo de empregado. O PLR não é salário, mas

também não faz do assalariado um sócio do empregador. (in Amauri-pag 150)

Nessa mesma senda, outra diferença sensível entre participação dos

empregados nos lucros da empresa e participação dos administradores e distribuição dos

lucros entre os sócios é observada quando analisamos as bases de cálculo do Imposto de

renda das Pessoas Jurídicas. Em verdade, o art. 3.º, § 1.º, da Lei n.º 10.101/2000 estatui

que, para apuração do lucro real, a pessoa jurídica poderá deduzir como despesa

operacional a participação dos empregados nos lucros e resultados, o que significa que o

cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) não é feito com base na PLR. Já o

montante envolvido na distribuição dos lucros entre os administradores, ao contrário, deve

ser considerado para efeito de apuração do lucro real, que é a base de cálculo para a

referida tributação210.

                                                          
210 HIGUCHI, Hiromi e HIGUCHI, Celso Hiroyuki. Imposto de Renda das Empresas – Interpretação e

Prática – 27.ª edição. São Paulo. Atlas, 2002. p. 326.
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Portanto, novamente vemos confirmado o entendimento de que o

resultado previsto na Lei do PLR, nenhuma relação tem com os resultados operacionais da

empresa, previstos na lei das S/As e que determinam a participação de sócios e de

administradores nos resultados positivos das empresas.

Da obrigatoriedade do PLR

Com base nos arts. 7º, XI da Constituição Federal, e 2.º, “capit”, da Lei

do PLR, a adoção de planos de participação dos empregados nos lucros ou resultados pelos

empregadores é tida como obrigatório, uma vez que a própria Carta Magna estabelece que

tal instituto se constitui como um direito dos trabalhadores urbanos e rurais.

Relamente, o referido artigo constitucional estatui que “São direitos dos

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição

social: (...) participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração (...),

conforme definido em lei”. É importante enfatizar o modo como o legislador inicia o

dispositivo, com a expressão “são direitos”. Não se fala em faculdade do empregador, ou

na possibilidade de instituição do programa de Participação nos Lucros ou Resultados. O

trabalhador tem direito à participação em questão, donde se conclui a notória

obrigatoriedade da observância da norma.

Traduzindo, a Lei Maior, juntamente com a norma infraconstitucional

que a regulou, geraram ao trabalhador o direito ao recebimento do referido benefício, todas

as vezes em que o seu empregador obtiver lucro, ou quando for atingida a meta por ele

estabelecida para a participação no resultado.

É verdade que alguns autores, como Sérgio Pinto Martins, ensinam que a

Constituição de 1988, ao contrário da de 1946, optou pela facultatividade da participação

nos lucros ou resultados, uma vez que o artigo que trata do tema não prevê de modo

expresso a sua obrigatoriedade. Só haveria, então, obrigatoriedade nos termos em que a lei

ordinária estabelecesse, podendo a mesma, inclusive, indicar a facultatividade do instituto

para empresas com quadro de empregados inferior a um determinado número.211 No

                                                          
211 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 17.ª ed. São Paulo. Atlas, 2003, p. 268.
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entanto, é de se observar que o art. 2.º da Lei 10.101/2000 acabou, de forma incisiva

(embora sutil), ratificando a obrigatoriedade aventada, ao determinar que “a participação

dos empregados nos lucros ou resultados da empresa será objeto de negociação entre a

empresa e seus empregados”.

A utilização do termo “será”, ao invés de outros como “poderá ser” ou

“é uma liberalidade a ser” demonstra a clara imperatividade do preceito. Trata-se

portanto, de uma norma cogente, de ordem pública, e não de uma norma dispositiva, sendo

vedada a transigência entre as partes acerca de seus efeitos.

Corroborando tal entendimento e ainda na época que o art. 7º, XI da

Constituição Federal encontrava-se regulado por Medida Provisória, o Tribunal Regional

do Trabalho da Segunda região editou o Precedente n° 44, buscando firmar entendimento

da obrigatoriedade da participação dos empregados nos lucros ou resultados das empresas.

Tal precedente determina que as partes, empregadores e empregados, têm

sessenta dias de prazo para implementarem o programa de PLR, determinando ainda, para

tal, que a comissão de negociação seja formada em 15 dias sendo composta de seis

membros, três empregados eleitos pelos trabalhadores e três indicados pela empresa.

Determina ainda tal Precedente, que esta comissão terá estabilidade de

180 dias, devendo fixar critérios objetivos para a apuração do lucro ou resultados. Com

base nesse entendimento, o referido Tribunal, em sentença normativa fixa cláusula

determinando o cumprimento do Precendente nº 44.

(colocar esse acórdão na nota de rodapé)  “Empregadores e Empregados

terão [tinham] prazo de 60 (sessenta) dias para a implementação da Medida Provisória

que trata da participação nos lucros e resultados das empresas ou da lei que venha a se

transformar, sendo que para tal fim, deverá ser formada em 15 (quinze) dias, uma

comissão composta por 3 (três) empregados eleitos pelos trabalhadores e igual número de

membros pela empresa (empregados ou não) para, no prazo acima estabelecido, concluir

estudo sobre a participação nos lucros ou resultados, fixando critérios objetivos para sua

apuração, tudo nos termos do art. 7.º, XI da Constituição Federal, facultando ao sindicato

profissional que presta a assistência necessária na condução dos estudos. Aos membros da
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comissão, eleitos pelos empregados, será assegurada estabilidade no emprego, de 180

(cento e oitenta) dias, a contar da data de suas eleições”.212

Portanto, acompanhando o entendimento da obrigatoriedade do PLR,

concluímos que a opção que legislador ordinário deu a empregados e empregadores,

nenhume relação tem com a faculdade de se implementar ou não o programa, mas à forma

(ou procedimento) de negociação e aprovação da participação nos lucros ou resultados, que

poderá ser feita: (i) mediante comissão escolhida pelas partes, integrada também por um

representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria; (ii) mediante convenção ou

acordo coletivo.

Em julgamento mais recente, a Seção de Dissídios Coletivos do Tribunal

Superior do Trabalho decidiu que a Justiça do Trabalho não possui competência para fixar

a forma de participação dos trabalhadores nos lucros e resultados das empresas, com o

argumento de que a Lei n.º 10.101/2000 prevê que a referida participação deve resultar de

livre negociação entre a empresa e seus empregados, com a intervenção do sindicato da

categoria profissional, havendo meios específicos para a solução de eventual impasse, a

saber, mediação ou arbitragem (neste sentido, o Acórdão proferido pela 1.ª Turma, RODC

69405/02, j. 12.02.2004, Rel.: Ministro João Oreste Dalazen).

O professor José Afonso da Silva (in curso de Direito Positivo-ed.

Malheiros 1999- pag 301) esclarece que o inciso XI do art. 7º da Constituição Federal, trata

de norma de eficácia limitada e aplicabilidade deferida, pois depende de lei para efetivar-

se.

Grande parte dos doutrinadores entende que a Constituição assegura aos

trabalhadores a participação nos lucros ou resultados da empresa, remetendo a sua

regulamentação à lei ordinária.

Assim sendo, após a edição da Lei 10.101/2000, que regulamenta o

programa de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados das empresas, não

restam duvidas de que tal dispositivo deixou de ser facultativo, passando a ser obrigatório.

                                                          
212 In: JOÃO, Paulo Sérgio. Participação nos lucros ou resultados das empresas. São Paulo. Dialética, 1998,

pp. 47 e 48.
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O PLR E AS ENTIDADES SENS FINS LUCRATIVOS

O § 3.º do art. 2.º da Lei n.º 10.101/2000, traz, em seu texto, exceções à

regra da obrigatoriedade da concessão dos benefícios da participação nos lucros ou

resultados aos empregados213. Rogério Ramires nos mostra que duas interpretações podem

ser feitas em uma leitura do referido dispositivo: a) a de que é vedado às entidades sem fins

lucrativos a elaboração de plano de participação nos resultados de seus empregados, ou; b)

a de que tal elaboração é facultativa214.

Parece, porém, evidente que o referido dispositivo não proíbe as

Instituições sociais a adotar programas de participação nos resultados, como querem

alguns. Tal proibição, para que fosse plausível, deveria estar expressamente contida no

texto legal, única maneira de se atender ao mandamento constitucional de que “ninguém

será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” inscrito no

inciso II do art. 5.º da Constituição Federal). O supra citado autor corrobora esta afirmação

ao pontificar que “as referidas entidades sem fins lucrativos têm a faculdade de conceder

plano de participação nos resultados a seus empregados, a fim de proporcionarem o

cumprimento do direito constitucional dos trabalhadores. Nossa interpretação levou em

conta a impossibilidade de uma lei ordinária vedar o pagamento de participação nos

resultados por entidade sem fins lucrativos a seus empregados, sob pena de ofensa direta

ao Texto Constitucional, mais especificamente aos Direitos e Garantias Fundamentais

                                                          
213 “Art. 3.º. Não se equipara a empresa, para os fins dessa lei: I – a pessoa física; II – a entidade sem fins

lucrativos que, cumulativamente: não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a

dirigentes, administradores ou empresas vinculadas; aplique a totalidade de seus recursos em sua atividade

institucional e no Brasil; destine o seu patrimônio a entidade congênere ou ao Poder Público, em caso de

encerramento de suas atividades; mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos

demais requisitos deste inciso, e das normas fiscais, comerciais e de direito econômico que lhe sejam

aplicáveis.
214 IRPJ/CSLL – Isenção – Participação nos Lucros ou Resultados – Possibilidade de Adoção pelas

Entidades sem Fins Lucrativos. In: Revista Dialética de Direito Tributário, n.º 93. São Paulo, junho  2003, p.

79.
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apresentados no Título II da CF, definidos como cláusula pétrea (art.60, § 4.º, inc. IV da

CF), que não podem sofrer qualquer tipo de restrição”.215

Em consonância com tais afirmações, entendemos que as entidades do

Terceiro Setor, não estão obrigadas a instituírem o programa, sendo que a interpretação

mais acertada do art. 2.º, § 3.º, II da lei 10.101/2000 indica que as organizações sociais têm

a faculdade de estabelecer programas assim, com o que se conclui, que não há qualquer

proibição à adoção da participação nos resultados pelas entidades sem fins lucrativos.

Neste sentido, os professores Magano e  Mallet ( colocar nome completo

e indicar no rodapé- O Direito do Trabalho na Contituição- pag 123) demonstram

concordância com tal afirmação, ao analisarem o conceito de resultado no contexto do art.

7º, inciso XI da Constituição Federal. Referidos doutrinadores concluem que tal conceito-

resultado- refere-se ao superávit ou aumento de riqueza resultante de atividade não

lucrativa. Assim entendem que as entidades que não almejam lucros, podem se beneficiar

da atividade exercida, obtendo um superávit ou resultado que não se confundem com

lucro. E esse aumento de riqueza –resultado- poderá ser distribuido aos trabalhadores de

tais entidades.

Para esses autores, o referido artigo constitucional prevê a possibilidade

de participação dos trabalhadores em resultado, justamente para ser aplicado às entidades

sens fins lucrativos.

Entender de modo diferente, seria concordar com a possibilidade de tais

trabalhadores ficarem desfavorecidos, apenas por trabalharem para entidades sem fins

lucrativos, em comparação com outros subordinados à empresas lucrativas.   

É óbvio que as organizações sem finalidades lucrativas devem privilegiar

a participação nos resultados. A participação nos lucros afigura-se, à primeira vista, um

contrasenso inadmissível, posto que uma instituição sem fins lucrativos não poderia, de

modo algum, estabelecer um programa de pagamento vinculado à obtenção de lucro.

Assim, vale dizer que as organização sem fins lucrativos não podem estipular programas

de participação nos lucros a seu empregados, mas tão somente nos resultados.

                                                          
215 Idem.
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Não é necessário lembrar que, muito embora o programa de participação

nos resultados seja facultativo às entidades Terceiro Setoristas, em caso de instituição se

aplicam a tais organizações todas as regras definidas em lei – benefícios e obrigações.

Como assevera Paulo Sérgio João: “As entidades sem fins lucrativos não estão obrigadas à

implantação do sistema, mas não estão proibidas de o fazerem com fins administrativos e

de melhoria de qualidade ou de resultados previamente definidos. Se assim implantarem

um Programa de Participação nos Resultados, os valores distribuídos estão desvinculados

da natureza jurídica salarial. Justifica-se a observação pelo fato de que o direito

assegurado pela Constituição Federal é amplo e genérico e não exclui os trabalhadores

em relação à natureza da atividade empresarial do empregador. Trata-se de um direito

assegurado a todos os trabalhadores e qualquer ato de restrição seria inconstitucional”.216

Consoante dito anteriormente, é facultativa a implantação de planos de

participação nos resultados para empregados de entidades componentes do Terceiro Setor,

assim definidas aquelas que prestam serviços de interesses públicos sem finalidade

lucrativa. A participação obrigatória só ocorrerá na hipótese de tais associações ou

fundações deixarem de obedecer a qualquer um dos quatro requisitos do art. 2.º, § 3.º, II,

da Lei n.º 10.101/2000, a saber: (i) não distribuição resultados, ainda que indiretamente, a

dirigentes, administradores ou empresas vinculadas217; (ii) aplicação integral de tais

recursos no Brasil; (iii) destinação, em caso de encerramento de suas atividades, de seu

patrimônio ao Poder Público ou a entidades com fins iguais ou semelhantes, e; (iv)

manutenção de registro contábil capaz de comprovar a observância dos requisitos do inciso

II do § 3.º do art. 2.º da Lei do PLR, das normas fiscais, comerciais e de direito econômico.

As entidades sem fins lucrativos que respeitarem todos os requisitos

legais e ainda forem portadoras dos certificados de Utilidade Pública (Lei n.º 91/1935) e de

Entidades Beneficentes de Assistência Social (Decreto n.º 2.536/1998) conforme já

                                                          
216 Participação nos lucros ou resultados das empresas. São Paulo. Dialética, 1998, pp. 51 e 52.
217 Percebe-se que, neste caso, a lei refere-se apenas à distribuição dos resultados entre os associados e à

participação dos administradores não empregados nos resultados. Não é mencionada a participação dos

trabalhadores nos resultados.
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exaustivamente mencionado, estão incluídas dentre as instituições que gozam de faculdade

na adoção de programa de participação nos resultados.

Em princípio, a instituição de um programa de PLR por entidade sem fins

lucrativos pode levar ao errôneo entendimento de que esta perderá a imunidade tributária

garantida pelo art. 150 da Constituição Federal. Aduz o mencionado dispositivo da Lei

Maior ser vedada a instituição de impostos pelo Poder Público incidentes sobre o

patrimônio de entidades assistenciais e educacionais sem fins lucrativos, “atendidos os

requisitos da lei”. Em outras palavras, apenas haveria a possibilidade de instituição de

imposto relativamente às organizações do Terceiro Setor se, porventura, houvesse

disposição neste sentido contida em Lei Complementar.

Atualmente, o Código Tributário Nacional – Lei n.º 5.172/1966 –,

promulgado originalmente como Lei Ordinária, cumpre as funções de Lei Complementar,

tendo sido recepcionado pela Carta Magna nessa condição. Importa avaliar, pois, se há no

referido Diploma legal alguma norma que porventura enumere situações em que a

Instituição Terceiro Setorista perde os benefícios fiscais a si atribuídos pela Carta Magna.

Nesta senda, o art. 14 do Código Tributário aduz que somente perde a

condição de imunidade a entidade que desrespeitar a proibição do inciso I do art. 14, de

não distribuição de qualquer parcela a título de lucro ou participação em resultado218. Isso

faz parecer ao leitor incauto que se a organização paga aos seus empregados qualquer

parcela por conta de programa de participação nos resultados, está ela excluída do rol de

privilegiadas pelo fisco.

No entanto, é imprescindível lembrar que há uma clara distinção entre a

distribuição de lucros a proprietários e acionistas e o pagamento de parcela relacionada a

programa sob a égide da Lei n.º 10.101/2000. Esclarecendo melhor, quando veda a entrega

de importâncias em decorrência de resultados financeiros positivos, o legislador se refere a

                                                          
218 “Art. 14. O disposto na alínea “c” do art. 9.º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas

entidades nele referidas:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de sua renda, a título de lucro ou participação

no seu resultado” (...)”
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sócio ou detentor de parte social, e não a empregados; proíbe o pagamento de natureza

societária, não o de caráter trabalhista.

Existe ainda a hipótese de se atacar a imunidade às entidades do Terceiro

Setor que adotam a participação dos empregados nos resultados, utilizando-se do que

dispõe o art. 170 (caput e § 2.º) o Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 (Decreto

n.º 3.000/1999), que informa não estarem “sujeitas ao imposto as instituições de educação

e as de assistência social, sem fins lucrativos” e considera “entidade sem fins lucrativos a

que não apresente superávit em suas contas ou, caso o apresente em determinado

exercício, destine o resultado, integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento de

seus objetivos sociais”.

 Esse dispositivo considera ainda, a possibilidade de uma entidade sem

fins lucrativos obter superávit, mas tal resultado deverá ser integralmente destinado à

manutenção e ao desenvolvimento de seus objetivos sociais.

Ora, considerando que os empregados de uma entidade sem fins

lucrativos constituem elementos essenciais ao cumprimento de seus objetivos sociais, o

retorno do superávit em forma de PLR não contraria nenhum dispositivo legal.

Conforme já esclarecido em capítulo anterior, as entidades sem fins

lucrativos, para gozarem da imunidade prevista no art. 150 da Constituição Federal, devem

ser declaradas de Utilidade Pública e obterem o Certificado de Entidade Beneficente de

Assistência Social – CEAS. Com relação às Sociedades Declaradas de Utilidade Pública, a

alínea “c” do art. 1.º da Lei n.º 91/1935 (com redação dada pela Lei n.º 6.639/1979)

determina expressamente que “os cargos de sua diretoria, conselhos fiscais, deliberativos

consultivos não são remunerados”. Portanto, como se depreende da citação supra,

estabelece-se expressamente como requisito para que uma sociedade civil, associação ou

fundação seja declarada de Utilidade Pública a não remuneração de sua diretoria e

Conselho Fiscal.

O Decreto n.º 50.517/1961, que regulamentou a Lei n.º 91/1935,

estabelece em seu art. 2.º inúmeros requisitos para que o pedido de declaração de utilidade

pública seja aprovado, ganhando ênfase o pressuposto contido na alínea “d” segundo o

qual não devem ser remunerados por qualquer forma, os cargos de diretoria, nem
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distribuídos lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores e associados sob

nenhuma forma ou pretexto.

O art. 6.º do mesmo diploma jurídico prevê a cassação da declaração de

utilidade pública da entidade que “retribuir, por qualquer forma, os membros da sua

diretoria ou conceder lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou

associados”. Portanto, em princípio, não há possibilidade de se instituir qualquer

remuneração a dirigentes, diretores e conselheiros, e, ainda sim, enquadrar-se a entidade no

conceito de Utilidade Pública.

No que diz respeito às entidades que possuem o Certificado de Entidade

Beneficente de Assistência Social (CEAS), a Lei n.º 8.742/1993, regulamentada palo

Decreto n.º 536/1998, prevê que a obtenção do CEAS pela entidade interessada está

condicionada, dentre outros requisitos, à demonstração, nos três anos imediatamente

anteriores ao requerimento, da observância dos seguintes requisitos: (i) aplicação de suas

rendas, seus recursos e eventual resultado operacional integralmente no território nacional

e na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos institucionais; (ii) não distribuição

de resultados, dividendos, bonificações, ou parcela do seu patrimônio sob nenhuma forma

ou pretexto; (iii) não percepção por seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores,

benfeitores ou equivalentes, remuneração, vantagem ou benefícios, direta ou

indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, razões ou

atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos e; (iv) existência

de declaração de utilidade pública.

Enfim, se uma primeira análise do ordenamento pode fazer imaginar-se

que, na hipótese de uma entidade sem fins lucrativos adotar a participação de seus

empregados nos seus resultados, perderá ela a isenção de impostos, um estudo mais

profundo dos textos legais conduz ao entendimento de que a perda da imunidade tributária

se dá em apenas três situações: (i) em caso de remuneração de diretores, conselheiros ou

ocupantes de outros cargos diretivos; (ii) na hipótese de distribuição de resultados ou

bonificações a qualquer título aos membros acima indicados e; (iii) em caso de não

aplicação integral do patrimônio da entidade nos seus objetivos sociais.
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Com referência especificamente ao tópico (i), que trata da remuneração

de diretores, conselheiros ou ocupantes de outros cargos diretivos, cumpre ressaltar que os

casos tipificados na legislação pertinente não se referem aos empregados das instituições

do Terceiro Setor, mas sim a ocupantes de cargos estatutários ou diretivos sem vínculo

empregatício, indicados pela assembléia geral. Realmente, o art. 2.º da Lei n.º 10.101/2000

é expresso no sentido de que a participação nos lucros ou resultados será objeto de

negociação entre a empresa e seus empregados, não se referindo o dispositivo a qualquer

cargo estatutário sem vínculo de emprego.

Corroborando tal entendimento, no que refere às instituições de ensino

sem fins lucrativos, podemos citar o art. 4.º da Instrução Normativa n.º113/1998, que se

refere à Lei n.º 9.532/1997 (Lei do Imposto de Renda). Tal artigo esclarece que a pessoa

física que exerce cargo ou função de gerência ou de chefia interna na pessoa jurídica não é

considerada dirigente para as finalidades de isenção fiscal, podendo receber remuneração.

Assim, por “dirigente”, se entende a pessoa física com competência para

assumir obrigações ou adquirir direitos em nome da associação, sem qualquer vínculo de

emprego, tendo sido indicada por assembléia geral ou estatuto. Não são dirigentes as

pessoas físicas que assumem cargos de gerência ou chefia interna, pois tal condição

pressupõe a subordinação essencial ao vínculo de emprego.

A remuneração vedada ao dirigente não empregado de entidades sem fins

lucrativos equipara-se na verdade à distribuição de lucros aos sócios ou participação nos

lucros dos administradores, jamais à participação dos empregados nos resultados da

empresa, distinções estas já repetidamente esclarecidas. Desta forma, se forem distribuídos

os resultados entre os empregados (inclusive, entre os administradores contratados sob o

regime de emprego), não há que se falar em quebra de imunidade a impostos.

Com referência especificamente ao tópico (ii), que trata da distribuição

de resultados ou bonificações a qualquer título aos exercentes de cargos diretivos sem

vínculo de emprego, conforme estipulado pelos dispositivos legais acima indicados, ainda

assim é possível defender a permanência da isenção. Com efeito, sempre que se encontra

no ordenamento dispositivo contrário à distribuição, verifica-se que há referência aos

excedentes operacionais, ou seja, à renda obtida depois de subtraídas as despesas
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necessárias ao funcionamento da instituição, incluindo-se aqui os impostos. Esclarecendo,

o que se proíbe é a distribuição das verbas que restam após o cumprimento de todas as

obrigações da entidade.

O art. 3.º, § 1.º, da Lei da PLR, contudo, possibilita à sociedade que

deduza como “despesa operacional” as participações atribuídas aos empregados nos

resultados. Em outros termos, a parcela paga a título de PLR não resulta dos excedentes

operacionais, mas caracteriza despesa operacional, referindo-se a uma quantia investida

pela entidade na busca da manutenção e do desenvolvimento de seus objetivos sociais.

Além disso, mesmo para as sociedades com fins lucrativos, a

participação nos resultados não é adicionada ao lucro líquido para servir como base de

cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, o que torna simplesmente ilógica

qualquer interpretação no sentido de que a sua adoção pelas entidades sem fins lucrativos

possa exterminar a imunidade tributária que lhes é atribuída.

Quanto às entidades portadoras do CEAS, o art. 3.º, VII, do Decreto n.º

2.536, de 6 de abril de 1998 fala em “não distribuir resultados”219. Aqui, mais uma vez

mostra-se evidente que o que é vedado a tais organizações é a distribuição de resultados

entre os associados (o que se equipara à distribuição dos lucros de uma empresa entre seus

sócios), algo absolutamente diverso da participação nos resultados por parte de

empregados.

Cumpre aqui relembrar, que o resultado a que se faz referência na lei

específica do PLR, não é conceituado como resultado positivo (obtenção de excedente) ou

negativo, pois o empregado nunca assume o risco da atividade econômica do empregador.

Portanto, o resultado especificado da Lei 10.101/2000 refere-se às metas pré-estabelecidas,

que não se confunde com  distribuição de lucros

                                                          
219 “Art. 3.º. Faz jus ao Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social a entidade beneficente de

assistência social que demonstre, nos três anos imediatamente anteriores ao requerimento, cumulativamente:

(...)

VII – não distribuir resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob

nenhuma forma ou pretexto”. (grifos nossos)
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Além disso, nota-se que a participação dos empregados nos resultados é

tida, conforme dispõe o art. 3.º, § 1.º da Lei n.º 10.101/2000, como despesa operacional

dedutível para efeitos de tributação, e não como um excedente operacional, nem como uma

participação no patrimônio auferido pela empresa, o que também faz com que a concessão

de tal benefício se distinga da distribuição de resultados aventada pela lei anterior. Não

obstante, ao qualificar a participação nos resultados como despesa operacional, reconhece

a lei que esta tem a finalidade à manutenção e desenvolvimento das atividades da entidade,

sendo ela considerada “necessária, usual e comprovada”.220 221

Por fim, com referência especificamente ao tópico (iii), que trata da

aplicação integral do patrimônio da entidade nos seus objetivos sociais, cumpre repisar que

a participação dos empregados nos resultados de entidades sem fins lucrativos não

desvirtua a idéia e se mostra totalmente adequada à exigência legal. De fato, como a

própria Lei da PLR esclarece no art. 1.º, a participação em resultados ou lucros serve de

instrumento de integração entre o capital e o trabalho e de incentivo à produtividade, nos

termos do apregoado pela Constituição Federal, disposição essa que encontra em total

ressonância com o alcançe do objetivo social da instituição em questão.

Enfim, a adoção da participação nos resultados pelas entidades do

Terceiro Setor, sendo estas declaradas de Utilidade Pública Federal e portadoras do

Certificado de Entidade Beneficente de Asssitência Social – CEAS, não enseja a quebra da

imunidade e das isenções de impostos conferidas pelo art. 150 da Constituição Federal, e

pelo art. 14 do Código Tributário Nacional (além de outras regulamentações, como o

Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99). Ao contrário, as disposições que apontam a

perda da isenção em virtude de distribuição dos resultados não atingem a destinação de

receitas operacionais positivas aos empregados, uma vez que, pelo teor do art. 3.º, § 1.º, da

Lei do PLR, a participação dos empregados nos resultados é tida como despesa

operacional, ou seja, como um reinvestimento dos excedentes da entidade em benefício
                                                          
220 RAMIRES, Rogério. IRPJ/CSLL – Isenção – Participação nos Lucros ou Resultados – Possibilidade de

Adoção pelas Entidades sem Fins Lucrativos. In: Revista Dialética de Direito Tributário, n.º 93. São Paulo,

junho  2003, p. 79.
221 Vide: Parecer Normativo CST n.º 58/1977, item 4.1. Art. 299 do Regulamento do Imposto de Renda –

RIR/99.
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dela própria – e a motivação dos empregados com vistas ao aumento da produção é um

desses casos.

Cabem nesta parte final algumas considerações tocantes às Organizações

da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). A Lei que cuida especificamente dessa

espécie de entidade (Lei n.º 9.790/1999) possibilita a inserção, em seus estatutos, de

remuneração dos seus dirigentes que atuem efetivamente na gestão executiva e daqueles

que a ela prestem serviços específicos222. Ocorre que o art. 2.º, § 3.º da Lei n.º

10.101/2000, ao tratar de modo particular as entidades sem fins lucrativos, exige que a

pessoa jurídica nessas condições não distribua “resultados” a qualquer título para

dirigentes, administradores ou empresas vinculadas.

A remuneração dos dirigentes das OSCIP  (algo distinto de

“distribuição”), contudo, não constitui empecilho algum à faculdade de implementar ou

não a participação nos resultados por tais entidades, uma vez que esta remuneração advém

de vínculo empregatício. Isto porque, apesar de a regra geral do art. 12, § 2.º, alínea “a” da

Lei n.º 9.532/1997 estabelecer que, para obter o gozo de isenções tributárias, as instituições

de educação ou de assistência social não poderão remunerar, por qualquer forma, seus

dirigentes pelos serviços prestados, existe a exceção às OSCIP e às Organizações Sociais

trazida pelo art. 34 da Medida Provisória n.º 66/2002, convertida na Lei n.º 10.637/2002.

O referido texto legislativo dispõe veementemente que a

supramencionada condição para imunidade não alcança a hipótese de remuneração de

dirigente pelas Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público e pelas Organizações

Sociais, desde que seja este contratado na condição de empregado.

                                                          
222 “Art. 4.º. Atendido o disposto no art. 3.º, exige-se ainda, para classificarem-se como Organizações da

Sociedade Civil de Interesse Público, que as pessoas jurídicas interessadas sejam regidas por estatutos

cujas normas expressamente disponham sobre:

(...)

VI – a possibilidade de se instituir remuneração para os dirigentes da entidade que atuem efetivamente na

gestão executiva e para aqueles que a ela prestem serviços específicos, respeitados, em ambos os casos, os

valores praticados pelo mercado, na região correspondente à sua área de atuação”.
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Enfim, as OSCIP também gozarão da isenção de impostos do art. 150 da

Constituição Federal caso remunerem apenas os dirigentes com vínculo empregatício.

10.5. Considerações finais

Em síntese, as Entidades Terceiro Setoristas podem se valer do instituto

jurídico da participação nos resultados para melhor remunerar os seus empregados ao

mesmo passo em que se eleva a eficiência dos serviços (uma vez que a concessão da PLR

depende do cumprimento de metas previamente acordadas) e se reduz o montante

despendido com encargos sociais.

Entrementes, é de suma importância que a Organização sem fins

lucrativos observe estritamente as regras contidas na Lei n.º 10.101/2000 quando for

instituir o programa em questão. Isso porque, doutra forma, será ela alvo de um potencial

passivo com reclamações Trabalhistas e autuações pela fiscalização trabalhista e

previdenciária.

Ademais, devem as Instituições dessa natureza tomar extremo cuidado na

definição de quem tomará parte no programa de PLR, porque caso o Programa aventado

abarque a todos os trabalhadores indiscriminadamente (inclusive dirigentes não

empregados), corre-se o risco de perder a qualidade de imunes aos impostos, o que

ocasionaria, além do já citado passivo trabalhista, um débito tributário.

Se a entidade atender a todos os preceitos que o ordenamento lhe dirige,

decerto se beneficiará enormemente dos efeitos oriundos dessa espécie de estruturação.
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CONCLUSÃO

A economia mundial, com o movimento globalizatório alicerçado na

evolução tecnológica e no aumento da velocidade de circulação de informações, ingressou

na década de 90 apresentando sensíveis diferenças relativamente às décadas que se

seguiram à segunda grande guerra. As nações desenvolvidas, de modo agressivo,

investiram pesadamente na penetração em mercados pouco explorados de países em

desenvolvimento, e as empresas locais se viram em situação de extrema dificuldade por

conta da concorrência melhor preparada.

O resultado desse processo de relativização de fronteiras econômicas

intensificou a necessidade de o Estado participar da regulação do mercado. Contudo, diante

da imprescindibilidade das verbas oriundas dos investidores externos, bem assim da

própria limitação do conceito de soberania, tais governos permitiram que os personagens

atuassem de maneira muito livre e desimpedida.

A liberdade imoderada de que gozaram organizações transnacionais

privadas ocasionou a exacerbação de problemas sociais diversos, tais como desemprego e

miséria.  A massa marginalizada pelo novo ambiente de mercado, sem quaisquer condições

de progresso e subsistência, passou a depender essencialmente ao auxílio gratuito de

terceiros num primeiro momento, resumidos nas Instituições governamentais de finalidade

social.

Mas a crescente escassez de recursos impossibilita o Estado de prestar

um serviços social de qualidade e com suficiente abrangência. Em outras palavras, os

governos, preocupados com a aplicação de recursos no pagamento das dívidas externas

com vistas à atração de novos investidores, não dispõem de verbas bastantes para financiar

políticas de amparo eficiente e universais.  Aqui surge a fenda pela qual emergem as

entidades do Terceiro Setor, cuja missão é, inicialmente, complementar e, depois,

substitutiva em relação à tarefa governamental de auxiliar os menos favorecidos.

O Terceiro Setor, como o nome diz, constitui segmento particularizado

do cenário que se distingue dos outros dois – Estatal e privado – podendo ser visto ainda
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como uma composição de características públicas com traços do mercado. Sua função, por

exemplo, se identifica à do governo, dada a finalidade não lucrativa e o interesse no bem

estar social.  De outro lado, o custeio das atividades desempenhadas, se é parcialmente

calcado no repasse de verbas pelo poder Estatal, também se vale de recursos advindos de

instituições privadas, além do que a administração dessas organizações deve ser feita nos

moldes do mercado, com agilidade, sem burocracia, com contenção de custos.

As instituições terceiro setoristas, portanto, se mantém com recursos

advindos de repasses governamentais ou de doações efetuadas por pessoas físicas e

jurídicas.  Nem sempre – ou na maioria dos casos – porém, as verbas concedidas às

entidades sem fins lucrativos em tela são suficientes para uma administração tranqüila, de

maneira que elas devem lançar mão de instrumentos capazes de viabilizar financeiramente

a consecução dos objetivos sociais.

Procurou-se, no presente trabalho, destacar alguns caminhos que as

organizações do terceiro setor podem seguir, na seara do direito do trabalho, com vistas à

melhoria de suas condições administrativo-financeiras. Neste sentido, a utilização do

trabalho voluntário e do sistema de pagamento como a participação de empregados nos

resultados da empresa, induz à uma economia sensível ao mesmo passo que atende aos

objetivos sociais da institução.

Com efeito, o trabalho voluntário consubstancia instrumento jurídico de

grande valor destinado unicamente a instituições sem finalidade lucrativa. A faculdade de

se valer de mão de obra gratuita notoriamente representa uma incalculável vantagem das

organizações do Terceiro Setor, e se, de um lado, importa possibilidade de desenvolver

suas atividades sem os custos naturais do trabalho, de outro permite aos indivíduos

conscientes que, de maneira voluntária, cumpram o seu papel colaborando no combate às

mazelas sociais.

Em outros termos, observados e aplicados os dispositivos reguladores das

materias analisadas no presente, trabalho do menor, trabalho do portador de necessidades

especiais, trabalho cooperado e o das cooperativas sociais, possibilita-se aos componentes

do Terceiro Setor que concentrem a maior parte de seus recursos e esforços na busca dos

resultados sociais almejados, ao invés de desperdiçarem energia com dificuldades de
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obtenção de recursos. Paralelamente, essas entidades terceiro setoristas atendem a uma

necessidade premente de abertura do mercado a trabalhadores sem penetração, que

possuem algum tipo de limitação e não conseguem ingressar naturalmente na economia

formal.

O trabalho do menor e suas vertentes componentes – aprendizagem,

trabalho educativo, estágio – afigura importante exigência social e, em alguns casos, legal.

Despiciendo é dizer que o adolescente e o jovem representam a futura força de uma nação,

e que quanto melhor for a sua formação educativa e profissional, maiores são as chances de

a economia dessa nação prosperar. Tamanha é a importância da questão que o legislador

houve por bem exigir das empresas que contribuam nesse sentido, contratando menores e

promovendo-lhes programas de aprendizagem. Nessa esfera, as entidades do Terceiro

Setor podem atuar de forma diversificada, fornecendo os cursos educativos para formação

profissional do menor ou até mesmo servindo de agentes de integração entre as empresas

privadas e o menor interessado em trabalhar e se desenvolver.

Outro grupo que enfrenta enormes dificuldades de ingresso no mercado é

o dos portadores de necessidades especiais. Por conta da rejeição social que,

injustificadamente pode-se dizer, sofrem tais indivíduos, o ordenamento Brasileiro contém

disposição expressa protetiva dessas pessoas, a qual estabelece quotas mínimas de postos

de trabalho nas empresas a elas destinados. As instituições sem fins lucrativas, nesse

sentido, podem atuar na preparação profissional dos portadores de necessidades especiais,

bem assim na composição de grupos de trabalho por eles compostos com vistas à prestação

de serviços às empresas, que deste modo estarão atendendo às exigências legais e morais

que lhes são dirigidas.

Há, outrossim, estruturas jurídico-trabalhistas capazes de, ao mesmo

passo em que elevam a capacidade de absorção de trabalhadores pelo mercado – por conta

da redução de custos –, permitem a melhoria das próprias condições de trabalho. É o caso

das cooperativas, cuja estrutura decisória democrática e não hirarquizada valoriza a função

de cada obreiro, e da concessão a empregados de participação nos resultados, a qual serve

de estímulo ao cumprimento de metas previamente acordadas.
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Em síntese, no que tange ao papel das organizações que integram o que

se convencionou chamar Terceiro Setor, o Direito do Trabalho pode servir de instrumento

de equilíbrio entre as necessidades sociais oriundas da inoperância Estatal e as

necessidades econômicas e legais atinentes ao Mercado, servindo de ele entre o público, o

privado e a sociedade civil. Se corretamente utilizados os institutos jurídicos constantes do

Ordenamento, é possível prover a auto sustentabilidade das instituições sem fins lucrativos

as quais poderão, desta feita, prestar os serviços sociais de que depende a população

carente e, também, colaborar com o atendimento, pelas empresas privadas, de suas

obrigações legais e sociais.

O fenômeno globalizatório afigura-se irreversível, e o Terceiro Setor já

se consolidou como ocupante de uma posição intermediária entre governo e mercado. Sua

função, pois, é servir de conciliador no confronto entre tais segmentos, aliviando a carga

ideológica antagônica que emana do atrito. Enfim, se há uma sedimentação do cenário, isto

é, se os personagens já tomaram seus papéis de um modo que, pelo menos em princípio,

não deve ser modificado no curto e médio prazos, resta debater a melhor maneira pela qual

as entidades Terceiro setoristas podem desempenhar as suas atribuições, e o Direito

Trabalhista, tal como aqui vislumbrado, apresenta-se como arma extremamente útil aos

propósitos destacados.

Tanto é verdadeira tal afirmação, que a atual legislação referente aos

temas ora abordados, prevê a participação de entidades do terceiro setor, sendo que em

alguns casos, exige tal parceria, em clara demonstração do importante papel social e legal

do Terceiro Setor na sociedade brasileira.
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