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CAPÍTULO I 

ENQUADRAMENTO SINDICAL  

O enquadramento sindical dos empregados e empregadores no Brasil é 
definido na CLT, no art.511 e art. 570 a 577, o qual estabelece diferenciação entre 
categoria profissional (empregados) e categoria econômica (empregadores). Em 
princípio, o que define a categoria dos empregados/empregadores é a atividade 
principal do empregador. Aplicando-se a noção pura aos empregados, tem-se que 
a configuração de categoria profissional deve ser definida levando-se em 
consideração a atividade principal desenvolvida pela empresa. 

Atente-se que o princípio da Unicidade Sindical determina que apenas um 
sindicato possa representar cada categoria profissional ou econômica, em uma 
determinada base territorial; já o princípio da Liberdade Sindical prevê a não 
intervenção do Estado nas questões sindicais, tirando assim do poder estatal a 
responsabilidade de fazer, ou até mesmo ditar as regras no que se refere a 
identificação do sindicato que deverá representar determinada categoria.  

Assim sendo, deixando o Estado de ditar as regras para que se faça o 
enquadramento sindical, tanto os trabalhadores quanto as empresas sofrem no seu 
cotidiano a problemática de saberem qual é o sindicato que tem a legitimidade para 
representa-los, já que, conforme verificamos, o princípio da Unicidade Sindical deve 
ser respeitado.  

A CLT, no art. 511, assim define categoria: 

Art. 511 - É lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos 
seus interesses econômicos ou profissionais de todos os que, como empregadores, 
empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais exerçam, 
respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades ou profissões 
similares ou conexas. 

§ 1º A solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem 
atividades idênticas, similares ou conexas, constitui o vínculo social básico que se 
denomina categoria econômica. 

 § 2º A similitude de condições de vida oriundas da profissão ou trabalho em 
comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades 
econômicas similares ou conexas, compõe a expressão social elementar 
compreendida como categoria profissional.  

§ 3º Categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que 
exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional 
especial ou em consequência de condições de vida singulares.  
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§ 4º Os limites de identidade, similaridade ou conexidade fixam as dimensões 
dentro das quais a categoria econômica ou profissional é homogênea e a associação 
é natural. 

  A CLT, no Capítulo II, nos art. 570 a 577, assim define enquadramento: 

 

CAPÍTULO II 

DO ENQUADRAMENTO SINDICAL 

Art. 570 - Os sindicatos constituir-se-ão, normalmente, por categorias 

econômicas ou profissionais, específicas, na conformidade da discriminação do 

quadro das atividades e profissões a que se refere o art. 577 ou segundo as 

subdivisões que, sob proposta da Comissão do Enquadramento Sindical, de que trata 

o art. 576, forem criadas pelo ministro do Trabalho, Indústria e Comércio.  

Parágrafo único - Quando os exercentes de quaisquer atividades ou 

profissões se constituírem, seja pelo número reduzido, seja pela natureza mesma 

dessas atividades ou profissões, seja pelas afinidades existentes entre elas, em 

condições tais que não se possam sindicalizar eficientemente pelo critério de 

especificidade de categoria, é-lhes permitido sindicalizar-se pelo critério de 

categorias similares ou conexas, entendendo-se como tais as que se acham 

compreendidas nos limites de cada grupo constante do Quadro de Atividades e 

Profissões. 

Art. 572. Os sindicatos que se constituírem por categorias similares ou 

conexas, nos termos do Parágrafo Único do Art. 570, adotarão denominação em que 

fiquem, tanto como possível, explicitamente mencionadas as atividades ou profissões 

concentradas, de conformidade com o quadro das atividades e profissões, ou se 

se tratar de subdivisões, de acordo com o que determinar a Comissão do 

Enquadramento Sindical. 

Parágrafo único - Ocorrendo a hipótese do artigo anterior, o Sindicato principal 

terá a denominação alterada, eliminando-se lhe a designação relativa à atividade ou 

profissão dissociada. 

Art. 573 - O agrupamento dos Sindicatos em Federações obedecerá às 

mesmas regras que as estabelecidas neste Capítulo para o agrupamento das 

atividades e profissões em Sindicatos. 
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              (...) 

Art. 577 - O Quadro de Atividades e Profissões em vigor fixará o plano básico 

do enquadramento sindical. 

O Decreto-Lei nº 2.381, de 1940, aprovou o quadro de atividades e 
profissões para registro das associações profissionais e o enquadramento 
sindical, dispondo, ainda, sobre a constituição dos sindicatos e das associações 
sindicais de grau superior (federações e confederações). 

Posteriormente, com o advento da Consolidação das Leis do Trabalho 
(Decreto-Lei n° 5.452, de 1943), o enquadramento sindical foi previsto nos artigos 570 
a 577. O artigo 577 refere ao quadro anexo que está no apêndice da norma 
consolidada. 

 Constituição Federal de 1988 

Determinou a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 8º, que “é livre a 
associação profissional ou sindical, não podendo a lei exigir autorização do Estado 
para a fundação do sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas 
ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical.” 

Algumas observações merecem destaque, a partir do texto constitucional. A 
regra magna não recepcionou na íntegra o dispositivo da Consolidação que dispunha 
sobre a “Comissão de Enquadramento Sindical” liderada pelo Ministro do Trabalho.  

Ainda que a Constituição Federal não tenha recepcionado integralmente o 
dispositivo consolidado que previa o controle da comissão de enquadramento sindical 
pelo Ministério do Trabalho, o “enquadramento sindical” por categoria foi 
mantido: ou é possível um trabalhador metalúrgico de Porto Alegre ser representado 
pelo sindicato dos trabalhadores da indústria farmacêutica? É certo que não. Assim, 
não há que se falar em não recepção integral do artigo 577 da CLT, pela 
Constituição Federal de 1988. Se não há mais comissão de enquadramento 
sindical dirigida pelo Poder Público, a regra geral de enquadramento permanece 
viva.  

O sistema anteriormente vigente foi recepcionado pela Norma Ápice de 
1988, permanecendo em vigor o quadro anexo do artigo 577 da CLT, que só 
poderá ser modificado por legislação futura ou na definição da base territorial 
pelos trabalhadores ou empregadores interessados.”  

A mais nobre jurisprudência reconhece e aplicabilidade e prevalência do 
Quadro de atividades e profissões, conforme abaixo: 
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CAPÍTULO III 

JURISPRUDÊNCIA SOBRE ENQUADRAMENTO 

DTZ1073490 - ENQUADRAMENTO SINDICAL. REPRESENTAÇÃO. O 

enquadramento sindical não é uma faculdade, exercitável ao sabor das 

circunstâncias, mas resultam de cumprimento da determinação contida no art. 570 da 

CLT que regulamenta a constituição das entidades sindicais por categorias 

econômicas ou profissionais específicas, em conformidade com o quadro de 

atividades e profissões a que se refere o art. 577, ou segundo as subdivisões 

criadas pelo Ministério do Trabalho. A questão da representatividade nos dissídios 

não pode ser invocada quando se comprova o enquadramento erroneamente 

promovido pelo empregador, de forma unilateral, por lhe ser mais conveniente. (TRT2ª 

R. - RO 20000440595 - (20020194174) - 8ª T. - Rel. Juiz Wilma Nogueira de Araújo 

Vaz da Silva - DOESP 16.04.2002) 

DTZ1073516 - ENQUADRAMENTO SINDICAL - O enquadramento 

profissional do empregado faz-se, via de regra, pelo princípio da atividade 

preponderante da empresa reclamada. A nota principal é a atividade da empresa, 

mas existem exceções. A CLT estabelece vários grupos, aos quais nosso sistema 

sindical se firma. O art. 577 da CLT prevê que: "o quadro de atividades e profissões 

em vigor fixará o plano básico do enquadramento sindical". Pela análise do 

quadro a que alude o art. 577 da CLT, constata-se que a empresa de compra, venda, 

locação e administração de imóveis estão inseridas no grupo 4, ou seja, Turismo e 

Hospitalidade. Conclui-se, portanto, que a reclamada está representada, nas 

negociações coletivas, pelo Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade 

de São José dos Campos e Região, o que independe de ser a empresa filiada, ou 

não, a essa entidade sindical, bastando que integre a categoria por ela abrangida. 

(TRT15ª R. - Proc. 10553/00 - Ac. 11998/01 - SE - Rel. Juiz Carlos Alberto Moreira 

Xavier - DOESP 02.04.2001). 

Orientação Jurisprudencial nº 9 da SDC do TST - Enquadramento Sindical - 

Incompetência Material da Justiça do Trabalho - O dissídio coletivo não é meio próprio 

para o Sindicato vir a obter o reconhecimento de que a categoria que representa é 

diferenciada, pois esta matéria - enquadramento sindical - envolve a interpretação 

de norma genérica, notadamente do art. 577 da CLT. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O 

SESC E SENAC. ENTIDADE VINCULADA À CONFEDERAÇÃO. EXIGIBILIDADE DA 
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EXAÇÃO. DECRETOS-LEIS N. 8.621/46 E 9.853/46. CLT, ART. 577. ALEGAÇÃO DE 

AFRONTA AOS ARTS. 5º, 145, § 1º, E 150, I, II E IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. A violação reflexa e 

oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de 

malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso 

extraordinário. Precedentes: AI 604.632-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 2ª 

TURMA, DJ 01/2/2011; RE 576.659-ED, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª TURMA, DJ 

17/4/2009; AI 613.469-AGR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª TURMA, DJ 07/12/2007; 

RE 535.655-ED, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, 1ª TURMA, DJ 29.6.2007.2. 

Agravo de instrumento a que se nega seguimento. Decisão: Cuida-se de agravo de 

instrumento interposto por HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A, contra 

decisão que não admitiu seu recurso extraordinário. Noticiam os autos que a ora 

agravante ajuizou ação ordinária em face dos agravados, objetivando a declaração de 

inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue as autoras a recolher as 

contribuições destinadas ao SESC e SENAC, sob alegação de que não se 

enquadram na definição de empresa de natureza comercial. Sobreveio sentença 

julgando improcedente a ação. Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 

3ª Região manteve a sentença de improcedência da ação. Opostos embargos de 

declaração, restaram rejeitados. Irresignada com o teor do acórdão prolatado, a 

recorrente interpôs recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, a, da Constituição 

Federal, apontando como violados os arts. 5º, 145, § 1º, e 150, I, II e IV, da Carta 

Federal. Brevemente relatados, DECIDO. O agravo de instrumento não merece 

prosperar. Extrai-se do voto condutor do acórdão hostilizado: (...) Os artigos 4º do 

Decreto-lei nº 8.621/46 e 3º do Decreto-lei nº 9.853/46 situam a contribuição, sob 

aspecto relevante da hipótese de incidência, na referência objetiva não apenas aos 

“estabelecimentos comerciais”, mas aos “estabelecimentos comerciais enquadrados 

nas entidades sindicais subordinadas à Confederação Nacional do Comércio”. A 

natureza da atividade e o respectivo enquadramento sindical são elementos 

relevantes na definição da hipótese de incidência, porém não de acordo com as regras 

e os princípios do direito comercial, mas do direito sindical, incorporado à 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, conforme apropriados pelos decretos-leis 

fiscais: assim decidiu o legislador de então, antes da própria vigência do Código 

Tributário Nacional, e com tais características específicas foram tais contribuições 

recepcionadas em 1988. Por isso, não é pertinente e relevante a discussão sobre ser, 

ou não, comercial a empresa, segundo o estatuto social ou as leis do comércio, mas 

apenas e tão-somente se a atividade encontra-se enquadrada nas vinculadas à 

Confederação Nacional do Comércio, para efeito de sujeitar-se, obrigatoriamente, 

às contribuições, instituídas em contraprestação e para o custeio dos respectivos 
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serviços sociais autônomos. A tributação exige a adequação do objeto social ao 

enquadramento previsto no artigo 577 da CLT que, além de atividades tipicamente 

comerciais, alcança diversas outras na área de prestação de serviço. ( ) e mais 

adiante: (...) As atividades de prestação de serviço, como gênero – e, portanto, muito 

além das espécies indicadas no texto legal –, são admitidas como enquadradas no 

artigo 577 da CLT, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, considerando 

a moderna teoria da empresa, para efeito de sujeição às contribuições destinadas ao 

SESC/SENAC. (...) Destarte, consoante se infere do excerto do voto do tribunal a quo 

a controvérsia foi solucionada com supedâneo na legislação infraconstitucional. A 

violação constitucional dependente da análise de malferimento de dispositivo 

infraconstitucional encerra violação reflexa e oblíqua, tornando inadmissível o recurso 

extraordinário. Nesse sentido, invoco os seguintes julgados da Corte, in verbis: 

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

COMERCIAL – SENAC E AO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC. 

EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. ACÓRDÃO BASEADO EM LEGISLAÇÃO 

INFRACONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO.PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. Os parâmetros 

do acórdão para entender pela possibilidade de tributação foram o Código Civil e a 

Consolidação das Leis do Trabalho, pelo que se aplica a mesma orientação fixada na 

Súmula 636/STF (caráter infraconstitucional de eventual ofensa constitucional). 

Agravo regimental ao qual se nega provimento. (AI 604.632-AgR, Rel. Min. JOAQUIM 

BARBOSA, 2ª TURMA, DJ 01/2/2011) DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC E SENAC. OFENSA 

CONSTITUCIONAL INDIRETA OU REFLEXA. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE. 

ENTIDADES NÃO INTEGRANTES.OBRIGATORIEDADE. 1. Embargos de 

declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. A controvérsia sobre as contribuições vertidas para o 

SESC e para o SENAC tem fundamento infraconstitucional. Precedentes. 3. 

Autonomia da contribuição para o SEBRAE alcançando mesmo entidades que estão 

fora do seu âmbito de atuação, ainda que vinculadas a outro serviço social, dado o 

caráter de intervenção no domínio econômico de que goza. Precedentes.  4.Agravo 

regimental improvido. (RE 576.659-ED, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª TURMA, DJ 

17/4/2009) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO SESC, SENAC E SEBRAE. AGRAVO 

REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Contribuições ao SESC e 

SENAC. Controvérsia decidida com fundamento na legislação infraconstitucional. 

Ofensa constitucional indireta. 2. Contribuição ao SEBRAE: Constitucionalidade. 
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Inexigibilidade de contraprestação direta em favor do contribuinte. Precedentes. 3. 

Imposição de multa de 1% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c 

arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil. (AI 613.469-AGR, Rel. 

Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª TURMA, DJ 07/12/2007) 1. Embargos de declaração 

convertidos em agravo regimental. 2. Recurso extraordinário: descabimento: 

controvérsia atinente ao recolhimento de contribuições para o SESC/SENAC decidida 

à luz da legislação infraconstitucional (CLT, art. 577); a alegada violação dos 

dispositivos constitucionais invocados, se ocorresse, seria reflexa ou indireta, que não 

enseja reexame no RE: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636. (RE 535.655-

ED, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, 1ª TURMA, DJ 29.6.2007) Ex positis, NEGO 

SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se. Int.. Brasília, 18 de outubro de 2011.Ministro Luiz Fux Relator Documento 

assinado digitalmente 

(STF - AI: 617972 SP , Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/10/2011, Data 

de Publicação: DJe-205 DIVULG 24/10/2011 PUBLIC 25/10/2011, undefined) 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA: DEFICIÊNCIA NA 

FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. 2. TAXA 

SELIC EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA: POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO 

PLENÁRIO. 3. DILAÇÃO DO PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. 

ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE 

SUPREMO TRIBUNAL. 4. CONTRIBUIÇÃO AO SESC E AO SENAC. ANÁLISE DE 

NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 5. 

RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO NESSES PONTOS. 6. 

CONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SEBRAE: 

QUESTÃO SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 543-

B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ART. 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS 

AUTOS À ORIGEM. Relatório 1. Recurso extraordinário interposto com base no art. 

102, inc. III, alínea a, da Constituição da República, contra o seguinte julgado do 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região: “CONTRIBUIÇÃO AO SESC/SENAC. 

COOPERATIVA. PERÍODO ANTERIOR À CRIAÇÃO DO SESCOOP. 

LEGITIMIDADE. SEBRAE. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO 

ECONÔMICO. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO AO 

SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO - SAT.SALÁRIO-EDUCAÇÃO. 

PARCELAMENTO. 240 MESES. LEI 8.620/93. PARCELAMENTO. DENÚNCIA 

ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. 
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PRESCRIÇÃO. LC Nº 118/2005. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SEBRAE 

ESTADUAL. (...) O art. 240 da Constituição Federal de 1988 recepcionou as 

contribuições devidas ao SESC/SENAC. Tais contribuições são devidas pelas 

empresas ligadas à Confederação Nacional de Comércio, sendo que tal 

enquadramento é dado pelo art. 577 da CLT e seu quadro anexo.  

(STF - RE: 631028 DF, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 

17/08/2011 Data de Publicação: Dje-162 DIVULG 23/08/2011 PUBLIC 24/08/2011) 
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QUADRO DE ATIVIDADES E PROFISSÕES – ARTIGO 577 DA CLT 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

REPRESENTAÇÃO ECONÔMICA 
REPRESENTAÇÃO LABORAL 

    

 

2º GRUPO – 
EMPRESAS DE 

DIFUSÃO 
CULTURAL E 
ARTÍSTICA 

2ºGRUPO – 
TRABALHADORE
S EM EMPRESAS 

DE DIFUSÃO 
CULTURAL E 
ARTÍSTICA 

 

    

 
CATEGORIA 
ECONÔMICA 

CATEGORIA 
PROFISSIONAL 

 

    

 

FENAC – 
FEDERAÇÃO 
NACIONAL DE 
CULTURA 

 

SECRASO / 
SINDELIVRE – 
SINDICATO DAS 
ENTIDADES 
CULTURAIS, 
RECREATIVAS, 
DE 
ORIENTAÇÃO E 
FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL. 

 

- Empresas 
editoras de livros 
e publicações 
culturais 

- Empresas 
teatrais 

- Empresas 
circenses 

 - Empresas 
cinematográficas 

 - Bibliotecas 

 

SENALBA - 
SINDICATO DOS 
EMPREGADOS 
EM ENTIDADES 
CULTURAIS, 
RECREATIVAS, 
DE ORIENTAÇÃO 
E FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL.  

 

 

 

 

 - Empregados em 
empresas editoras 
de livros e 
publicações 
culturais 

 - Empregados de 
empresas teatrais e 
cinematográficas. 
Artistas e Técnicos 
em espetáculos de 
versões (esta 
categoria abrange 
as categorias 
Cenógrafos e 
Cenotécnicos), 
Atores teatrais, 
(inclusive corais e 
bailados), Atores 
cinematográficos e 
Atores e 
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FENAC – 
FEDERAÇÃO 
NACIONAL DE 
CULTURA 

 

SECRASO / 
SINDELIVRE – 
SINDICATO DAS 
ENTIDADES 
CULTURAIS, 
RECREATIVAS, 
DE 
ORIENTAÇÃO E 
FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Empresas de 
gravação de 
discos e fitas 

 - Museus e 
laboratórios de 
pesquisas 
tecnológicas e 
científicas 

 - Empresas de 
orquestras 

 - Empresas de 
artes plásticas 

 - Empresas de 
arte fotográfica 

 - Empresas 
distribuidoras 
cinematográficas 

 - Desenhistas 
(trabalhadores 
autônomos) 

 - Entidades 
culturais, 
recreativas, de 
assistência social, 
de orientação e 
formação 
profissional. 

 - Técnicos 
autônomos em 
reparos de rádio e 
televisão 

 

 

 

 

SENALBA - 
SINDICATO DOS 
EMPREGADOS 
EM ENTIDADES 
CULTURAIS, 
RECREATIVAS, 
DE ORIENTAÇÃO 
E FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL.  

 

Trabalhadores 
circenses. 

 - Empregados de 
bibliotecas 

- Empregados em 
empresas de 
gravações de discos 
e fitas 

- Empregados de 
Museus e 
laboratórios de 
pesquisas 
tecnológicas e 
científicas 

- Músicos 
profissionais 

- Artistas plásticos 
profissionais 

- Fotógrafos 
profissionais 

- Empregados de 
Empresas 
distribuidoras 
cinematográficas 

- Empregados 
desenhistas 
técnicos, artísticos, 
industriais, copistas, 
projetistas técnicos 
e auxiliares. 

- Empregados em 
entidades culturais, 
recreativos, de 
assistência social, 
de orientação e 
formação 
profissional. 
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3º GRUPO – 
ESTABELECIME

NTOS DE 
CULTURA 

FÍSICA 

3º GRUPO –
EMPREGADOS 

EM 
ESTABELECIME

NTOS DE 
CULTURA FÍSICA 

 

    

 
CATEGORIAS 
ECONÔMICAS 

CATEGORIAS 
PROFISSIONAIS 

 

    

 

FENAC – 
FEDERAÇÃO 
NACIONAL DE 
CULTURA 

 

SECRASO/ 
SINDELIVRE 

– SINDICATO 
DAS ENTIDADES 
CULTURAIS, 
RECREATIVAS, 
DE 
ORIENTAÇÃO E 
FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL. 

 

 

 

 

 

  

- 
Estabelecimentos 
de esportes 
terrestres 

- 
Estabelecimentos 
de esportes 
aquáticos 

- Estabelecimento 
de esportes 
aéreos 

 

SENALBA/RJ - 
SINDICATO DOS 
EMPREGADOS 
EM ENTIDADES 
CULTURAIS, 
RECREATIVAS, 
DE ORIENTAÇÃO 
E FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL.  

 

 

 

 

- Atletas 
profissionais 

- Empregados de 
clubes esportivos 

- Árbitros 
profissionais 
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4º grupo – 

ESTABELECIME
NTOS HÍPICOS 

4º grupo – 
EMPREGADOS 

EM 
ESTABELECIME

NTO HÍPICOS 

 

    

 
CATEGORIAS 
ECONÔMICAS 

CATEGORIAS 
PROFISSIONAIS 

 

    

 

FENAC – 
FEDERAÇÃO 
NACIONAL DE 
CULTURA 

 

SECRASO/ 
SINDELIVRE – 
SINDICATO DAS 
ENTIDADES 
CULTURAIS, 
RECREATIVAS, 
DE 
ORIENTAÇÃO E 
FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL 
DO RJ. 

  

- Clube de 
Hipismo e 
similares 

- Coudelarias, 
proprietários de 
cavalos de corrida 
e similares. 

 

SENALBA/RJ - 
SINDICATO DOS 
EMPREGADOS 
EM ENTIDADES 
CULTURAIS, 
RECREATIVAS, 
DE ORIENTAÇÃO 
E FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL.  

  

- Tratadores, 
Jóqueis e 
aprendizes. 

 - Empregados em 
estabelecimentos 
hípicos, cavalariços 
e similares. 
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QUADRO DE ATIVIDADES E 
PROFISSÕES 

 

ARTIGO 577 DA CLT 
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O TERCEIRO SETOR 
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O TERCEIRO SETOR 

Definição – São atividades privadas não lucrativas que colaboram com o Estado 
no desempenho de atividades sociais. O Terceiro Setor vem inserido em uma nova 
forma de organização da Administração Pública e atende ao interesse público. A 
Administração Pública, ao invés de se utilizar órgãos e pessoas administrativas do 
núcleo estatal, estabelece formas diferenciadas de parcerias com a iniciativa 
privada para atender às finalidades públicas que demandam sua tutela. Engloba 
as Entidades da Sociedade Civil sem fins lucrativos como uma terceira via no 
atendimento às demandas públicas. São incluídas na categoria das “entidades 
paraestatais”, onde insere todas as entidades privadas que colaboram com o Estado 
no desempenho de atividade não lucrativa e que recebem benefícios públicos. 

O Primeiro Setor, formado pelo Estado, o Segundo Setor, relativo ao Mercado, 
eram os responsáveis pelo atendimento público. Atualmente em virtude da 
aproximação entre o Estado e a Sociedade Civil, a iniciativa privada, que presta 
atividades socialmente relevantes, na figura das Entidades sem finalidade 
lucrativa, vem sendo fomentada pelo recebimento de benefícios públicos e, nesse 
contexto, foram denominadas Terceiro Setor. 

São características do Terceiro Setor: 

a) São criadas pela iniciativa privada; 
b) Não possuem finalidade lucrativa; 
c) Não integram a Administração Pública Direta e Indireta; 
d) Prestam atividades privadas de relevância social; 
e) Possuem vínculo legal com o Estado; 
f) Recebem benefícios públicos. 
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Fonte bibliográfica: 

 - Oliveira, Rafael Carvalho Rezende – Administração Pública Concessões e Terceiro 
Setor – Ed. Lumens Juris – 2ª edição – 2011 

 - Moreira Neto, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo, 14ª ed.,Rio de 
Janeiro. 

- Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, 18 Ed.,Rio de 
Janeiro: Lúmen Juris,2007. 

 - Código Civil Brasileiro – 2002 
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PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO 
PRIVADO 
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PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO 

I – Associações 

Definição – A associação é uma modalidade de agrupamento dotada de 
personalidade jurídica, sendo pessoa jurídica de direito privado voltada à realização 
de interesses dos seus associados ou de uma finalidade de interesse social, cuja 
existência legal surge com a inscrição de seu estatuto no registro competente, desde 
que satisfeitos os requisitos legais, que ela tenha objetivo lícito e esteja regularmente 
organizada. 

A associação congrega serviços, atividades e conhecimentos em prol de um 
mesmo ideal, objetivando a consecução de determinado fim, com ou sem capital e 
sem intuitos lucrativos.  

 Constituem-se as Associações pela união de pessoas que se organizem para 
fins não econômicos (art. 53, Código Civil 2002). 

II – Fundações 

Definição - Na fundação ocorre fenômeno diferente, sendo atribuída 
personalidade jurídica a um patrimônio, a um conjunto de coisas, que é destinado à 
realização de certos fins que ultrapassam o âmbito da própria entidade, indo beneficiar 
terceiros estranhos a ela, não havendo sócios a se beneficiarem com a fundação. São 
exemplos dessas fundações privadas a fundação Ayrton Senna, fundação Roberto 
Marinho, fundação Xuxa Meneghel. Em todas elas, uma parte do patrimônio daqueles 
instituidores foi separada e destinada a finalidades sociais que não beneficiam a 
estes, inclusive porque a fundação perdura após o falecimento dos instituidores. 

Na Fundação, o instituidor faz a dotação de determinado patrimônio e 
determina o fim a que se destina, cabendo então ao Ministério Público velar pela 
fundação, verificando se a mesma continua sendo utilizada para aqueles fins sociais 
e não lucrativos. Quando a fundação adquire personalidade jurídica e ganha vida 
própria, o instituidor não exerce mais nenhum poder sobre ela. Cabe ressaltar que 
estamos aqui nos referindo às fundações privadas, onde não há participação do 
Estado. As fundações privadas serão controladas pelo Ministério Público, já as 
fundações de direito público serão controladas pela própria Administração, em nível 
de controle finalístico. A figura da fundação é, pois, originária do direito privado. O 
Estado, ao utilizar-se dos mesmos conceitos, passou a criar as chamadas fundações 
públicas, ou fundações governamentais; o que mais diferencia as fundações públicas 
das demais entidades da Administração Indireta (autarquias, empresas públicas e 
sociedades de economia mista) é justamente o fato de se constituírem de um 
patrimônio que adquire personalidade jurídica. Podemos, portanto, apresentar o 
seguinte conceito para a fundação pública: Patrimônio destinado pelo Estado ao 
desempenho de atividades sociais (saúde, educação, cultura...), dotado de 
personalidade jurídica, com autonomia administrativa e vinculação à 
Administração Direta. 
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A fundação somente poderá constituir-se para fins religiosos, morais, culturais 
ou de assistência (art.62, parágrafo único do Código Civil). 

III – Sociedades 

Definição – Configura-se como sociedade um conjunto de pessoas físicas que 

se unem para a prática de determinada atividade, visando a obtenção de lucros que 

deverão ser partilhados entre os membros. Segundo a definição do Código Civil de 

2002: 

“Art. 981 - Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se 
obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica 
e a partilha, entre si, dos 
resultados.”
 
 
   

Ressalta-se que existem dois tipos de sociedade: empresarial e simples. 

Sociedade empresarial: São pessoas jurídicas com fins empresariais, 
marcadas pelo caráter profissional de sua gerência que visam a busca pelo lucro. 

Art.966 – Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade 
econômica organizada  para a produção ou circulação de bens ou de serviços (Código 
Civil 2002). 

Sociedade simples: Executam, também, atividades econômicas. Porém, se 
caracterizam pela exploração da atividade de prestação de serviços decorrentes de 
atividade intelectual e de cooperativa. Como previsto no artigo 966, parágrafo único 
do Código Civil de 2002, as atividades empresariais não se incluem nas propostas 
deste tipo de sociedade.  

Parágrafo único: Não se considera empresário quem exerce profissão 
intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de 
auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de 
empresa.  
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Fonte bibliográfica: 

 - Oliveira, Rafael Carvalho Rezende – Administração Pública Concessões e Terceiro 
Setor – Ed.Lumens Juris – 2ª edição – 2011 

 - Moreira Neto, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo, 14ª ed.,Rio de 
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QUALIFICAÇÕES JURÍDICAS 

DO TERCEIRO SETOR 

 

(SETOR PRIVADO) 
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QUALIFICAÇÕES JURÍDICAS DO TERCEIRO SETOR (SETOR PRIVADO) 

O Estado, com o intuito de valorizar a sociedade civil sem fins lucrativos, 
criou qualificações jurídicas de modo a viabilizar o reconhecimento de 
benefícios públicos e a formalização de parcerias para a consecução de 
objetivos sociais, que visava diferenciar aquelas instituições  privadas de 
interesse público. Dessa forma, destacam-se três qualificações, consagradas no 
ordenamento jurídico e na doutrina do Terceiro Setor: os Serviços Sociais 
Autônomos (Sistema S), as Organizações Sociais (OS) e as Organizações das 
Sociedade Civil de Interesse Público e as Fundações de Apoio. 

I  – ONG’s (Organizações Não Governamentais)  

Definição -  A ONG não é pessoa jurídica, sem previsão legal, é um termo 

genérico, sendo que o Artigo 44 do Código Civil Brasileiro estabelece que são 

pessoas jurídicas de Direito Privado: “as associações, as sociedades, as 

fundações, as organizações religiosas e os partidos políticos”. As ONGs 

devidamente registradas e organizadas podem ser Associações ou Fundações 

(Pessoas jurídicas de direito privado sem fins econômicos), incluídas no gênero 

do Terceiro Setor. 

O termo ONG é utilizado para as organizações não governamentais (sem 

fins lucrativos), que atuam no Terceiro Setor da Sociedade Civil. Estas 

organizações, de finalidade pública, atuam em diversas áreas, tais como: combate à 

pobreza, assistência social, meio ambiente, saúde, educação, desenvolvimento 

sustentável, entre outras. Na grande maioria das vezes as ONGs trabalham em 

parceria com o Estado na consecução de atividades em que ele não alcança, 

delegando a estas Entidades tais finalidades. 

As ONGS são caracterizadas por ações nas políticas públicas em favor de 

populações excluídas das condições da cidadania. As ONGs fazem parte do chamado 

Terceiro Setor da Economia. 

II – Sistema S 

 Foram criados, por previsão legal, com fulcro nos artigos 149 e 240 da 
Constituição Federal/88, por Confederações privadas, como a Confederação Nacional 
do Comércio (CNC) e da Indústria (CNI), para exercerem atividade de amparo a 
determinadas categorias profissionais. São contribuições parafiscais de instituição 
exclusiva da União. 
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III – Organizações Sociais (OS)  

 O Estado também cria qualificações jurídicas diferenciadas que, uma vez 
conferidas, por ato administrativo, às pessoas privadas sem fins lucrativos e que 
desempenham determinadas atividades de caráter social, permitem o repasse de 
benefícios públicos para tais entidades. A qualificação Organização Social (OS), 
prevista na lei federal nº 9.637/98, autoriza a entidade privada a firmar o denominado 
Contrato de Gestão com a União, o qual estabelecerá metas de desempenho, que 
deverão ser alcançadas pela entidade, e permitirá o repasse de recursos 
orçamentários, a permissão de uso de bens públicos e a cessão especial de 
servidores públicos, com custo para o Poder Público. 

 A elaboração do contrato de gestão deverá observar os princípios da 
Administração Pública – Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, 
Economicidade, Eficiência, etc. 

IV – Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) 

 A qualificação Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), 
prevista na Lei federal nº 9.790/99, é concedida às entidades privadas que não 
exercem atividades lucrativas e desempenham as atividades especialmente citadas 
na referida lei, conforme o artigo 1º, parágrafo 1º: 

 § 1o Para os efeitos desta Lei, considera-se sem fins lucrativos a pessoa jurídica 
de direito privado que não distribui, entre os seus sócios ou associados, conselheiros, 
diretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou 
líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, 
auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplica integralmente na 
consecução do respectivo objeto social. 

 Uma vez qualificadas, tais entidades poderão firmar um Termo de Parceria 
com o Poder público, que estabelecerá programas de trabalho (metas de 
desempenho) e estarão aptas a receber recursos orçamentários do Estado. A 
celebração do Termo de Parceria será precedida de consulta aos Conselhos de 
Políticas Públicas das áreas correspondentes de atuação existentes, nos respectivos 
níveis de governo. 

Podem ser qualificadas como OSCIP as organizações que realizam 
assistência social, atividades culturais, defesa e conservação do patrimônio histórico 
e artístico, educação e saúde gratuita, preservação e conservação do meio ambiente 
e promoção do voluntariado, dentre outras. Dessa maneira, admitindo a existência 
de entidades de direito privado com objetivo público, foram excluídas da 
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composição do terceiro setor, para efeitos legais, as instituições estatais, as 
organizações de mercado, as cooperativas, as organizações sindicais, as entidades 
representativas de profissão ou partido político, os fundos de previdência e de pensão 
e as instituições vinculadas a igrejas ou práticas devocionais, com exceção daquelas 
que visam apenas bens comuns. 

V – Fundações/Institutos de Apoio 

 As Fundações de Apoio são Fundações instituídas por particulares com o 
objetivo de auxiliar a Administração Pública, por meio da elaboração de 
convênios ou contratos. A lei Federal 8.958/94 estabelece normas sobre as 
relações entre as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e 
tecnológica e as fundações de apoio. A atuação das Fundações de apoio limita-se às 
obras laboratoriais, aquisição de materiais e equipamentos e outros insumos, 
especificamente relacionados às atividades de inovação e pesquisa científica e 
tecnológica. 

V – Quadro comparativo OS X OSCIP 

 Organizações Sociais (Lei 9.637/98) 

a) Qualificação: Discricionária; 
b) Análise de pedido de qualificação: Ministério ou órgão regulador responsável 

pela área de atuação da entidade privada requerente; 
c) Formalização de parceria: Contrato de Gestão; 
d) Repasse de dinheiro cessão de bens e cessão de servidor sem custo; 
e) Presença obrigatória de representante do Poder Público no órgão de 

deliberação superior da OS. 

 Organização da Sociedade Civil (Lei 9.790/99) 

a) Qualificação vinculada; 
b) Análise do pedido de qualificação: Ministério da Justiça; 
c) Termo de parceria: repasse de verba, não prevendo expressamente a cessão 

de bens e pessoal; 
d) Presença facultativa de servidor na composição do Conselho da OSCIP 
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Fonte bibliográfica: 
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ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

X 

 

FILANTROPIA 



46 

 

  

FENAC – FEDERAÇÃO NACIONAL DE CULTURA WWW.FENAC.ORG.BR 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL X FILANTROPIA 

 Atualmente, no Brasil, o conceito de Filantropia se confunde com o de 
assistência social; apesar de terem uma significação distante e bem definidas, o 
senso comum atribui o mesmo sentido para ambos os temas. 

 Historicamente, no Brasil as ações filantrópicas estiveram arraigadas à 
concepção caritativa de ajuda ao próximo sob o prisma da moral cristã, na qual há 
o reconhecimento do valor da pobreza como redentora dos pecados. Na Grécia Antiga 
- berço da Democracia Ocidental, para Aristóteles esta palavra significava “Amizade 
do homem para com o outro” e Platão assim entendia: “saudação, ajuda e 
hospitalidade”. 

 Desde o século XVIII, a filantropia e a assistência social associavam-se 
intimamente às práticas de caridade no Brasil. Dependiam de iniciativas voluntárias 
e isoladas de auxílio aos pobres e desvalidos. Estas iniciativas partiam das 
instituições religiosas que, sob o prisma da moral cristã, dispensavam seus 
cuidados oferecendo abrigos, roupas e alimentos, em especial às crianças 
abandonadas, aos velhos e doentes em geral. O papel das organizações como as 
Santas Casas de Misericórdia no país, assim como também várias atividades, foram 
desenvolvidas por diversas ordens religiosas. 

 Dessa forma, a igreja era a detentora da benemerência, cujo teor principal 
gravitava em torno dos  conceitos da filosofia cristã, constituída por ensinamentos 
como amor, compaixão, fraternidade, provenientes das ideais de Jesus Cristo, 
fundador e considerado o maior apóstolo do Cristianismo, surgiu e ficou conhecida no 
mundo antigo (Antiguidade). 

 No contexto bíblico, o termo igreja pode designar reunião de pessoas, sem 
estar necessariamente associado a uma edificação ou a uma doutrina específica. 
Etimologicamente a palavra grega ekklesia é composta de dois radicais gregos: ek 
que significa para fora e klesia que significa chamados. No texto bíblico, no "Novo 
Testamento", a palavra Igreja aparece por diversas vezes, sendo utilizada como 
referência a um agrupamento de cristãos e não a edificações ou templos, nem mesmo 
a toda comunidade cristã em alguns momentos. 

 Já nessa época, observamos o nexo da filantropia com conceitos como: 
amor, compaixão, fraternidade e bondade. 

 Pois foi no período de Getúlio Vargas que o Estado assume a primeira iniciativa 
de criar uma assistência pública no interior do aparato governamental, efetivada pela 
Legião Brasileira de Assistência (1942), sob o comando da Primeira Dama. Esta 
organização legitimou o estado patrimonialista e populista numa lógica conservadora 
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da assistência social em sua versão filantrópica, reiterativa de cunho moral, 
subalternizada para quem recebe a ajuda frente aquele que a oferece e a 
manutenção da pobreza como condição “natural” da sociedade e não como 
subproduto da desigualdade capitalista, na lógica do favor. Nesse modelo, a 
assistência social é entendida como espaço de reconhecimento de necessitados e 
não de necessidades sociais. 

 Foi com o advento da Constituição Federal de 1988 que a Assistência Social 
configurou-se como política pública, vinculando a Assistência Social a Políticas 
Setoriais e Programas Sociais subvencionados pelo Estado junto à iniciativa 
privada. A Assistência Social passou a ter expressamente uma previsão legal no 
ordenamento jurídico nacional, por força do inciso V, do art. 203 da Constituição 
Federal de 1988, que estabeleceu que: 

 “a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente 
da contribuição à seguridade social e tem como objetivos: (...) V - a garantia de um 
salário mínimo de benefício mensal às pessoas portadoras de deficiência e ao idoso 
que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida 
por sua família, conforme dispuser a lei”. 

 Dessa forma, nesse momento histórico começa a se moldar a diferença básica 
que sustenta o conceito de filantropia em contrassenso ao conceito de 
assistência social, pois o primeiro não demonstra mérito de sua ação social 
assistencial, reiterando sua cultura clientelística ao invés da concepção de 
promoção do direito social. 

 De acordo com o exposto, o conceito de subvenção social pelo Estado, foi 
modificando, através de políticas e atividades públicas, onde o conceito de que tais 
atividades, ao invés de serem preenchidos por motivações de caridade e teor 
gratuitos, se inseriam num processo de promoção dos direitos sociais, 
agenciando de forma programada com a iniciativa privada, a certificação 
necessária para a geração de tais direitos. 

 Ainda assim, o conceito gera certa confusão, sendo necessário buscar o 
significado de filantropia e assistência social em sua origem etimológica. 

O Dicionário Aurélio conceitua da seguinte forma: 

 Filantropia – Amor à humanidade, humanitarismo, caridade; 

 Assistência – Ato ou efeito de assistir, proteção, amparo, auxílio, ajuda; 
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 Assistência Social – Serviço de natureza diversa, prestado aos membros de 
uma comunidade social, atendendo a necessidades daqueles que não dispõe de 
recursos suficientes. 

(Novo Aurélio – Ed. Nova Fronteira – 1998) 

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa; 

 Filantropia – Profundo amor à humanidade, desprendimento, generosidade 
para com outrem, caridade; 

 Estr. Lat. – Philanthropia – Amizade, bem querença; 

 Grego – Philantropie – Amor pela humanidade; 

 Filantropo – Que ou aquele que ama a humanidade, altruísta; 

 Assistência – Ato ou efeito de assistir, ato ou efeito de proteger; 

 Assistência Social – Conjunto de medidas através das quais o Estado ou 
(entidade não governamentais), procura atender as pessoas que não dispõe de meios 
para fazer frente a certas necessidades como alimentação, creches, serviços de 
saúde, atendimento à maternidade, etc.; 

 Beneficência – Ato, prática ou virtude de fazer o bem. 

(Houaiss da Língua Portuguesa – Ed. Objetiva – 2008) 

 Dicionário da Língua Portuguesa; 

 Philanthropia – Amigo do Homem, do grego – philos – amigo/anthropos – 
homem, amor da humanidade, beneficência; 

 Assistência – Ação de assistir, permanência, proteção, subsídio para a 
sustentação de alguém. 

(Dicionário da Língua Portuguesa – José Maria D’Almeida e Araújo – Lisboa – 1859) 

 Conforme a exposição dos mais renomados filólogos acima, os conceitos 
não se confundem, sendo a filantropia uma ação de ordem muito mais subjetiva 
comparada com a apropriação e direcionamento objetivo dispensado pelas 
instituições assistenciais aos mais necessitados. 
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 Segundo o professor e doutrinador jurídico Celso Barroso Leite, o mais ilustre 
defensor da Previdência Social Pública e autor de vasta e qualificada obra, sobre 
previdência e vários outros temas relevantes para o Brasil: 

 “Já relembrei a importante alteração introduzida pela Constituição: a isenção 
deixou de ser assegurada às entidades filantrópicas em geral e agora só fazem jus a 
ela, as” entidades beneficentes de assistência social”. No plano teórico, no qual o meu 
estudo se situa, a principal consequência pode ser enunciada assim, como também 
ressaltei: o conceito de filantropia perdeu importância, no caso e hoje o que 
interessa é o conceito de assistência social”. 

E ainda: 

 “Note-se, entretanto, que ela (a assistência social) não se prende apenas 
em motivos altruísticos, humanitários, caritativos. As necessidades básicas dos 
indivíduos carentes acabam repercutindo sobre os demais indivíduos e em última 
análise sobre a sociedade, esta, então, se antecipa racionalmente a elas, se prepara 
para suprimi-las. As providências nesse sentido são hoje um imperativo da ordem 
socioeconômica e até já vão tornando objeto de um Direito assistencial. O mesmo 
não ocorre, é claro, com a filantropia, que quando é autêntica é voluntária, 
multiforme e autofinanciada”. 

 (...)” Embora não menos amplo que o de filantropia, o conceito de assistência 
social oferece a vantagem da característica comum dos seus destinatários: a 
necessidade que tem dela. Enquanto as entidades filantrópicas prestam serviços úteis 
e com frequência valiosos, mas nem sempre essenciais, a assistência social tem 
por objetivo atender as necessidades vitais das pessoas que carecem dela”. 

 Portanto, a diferenciação conceitual é nítida, entendendo-se dessa forma, que 
a assistência social, são práticas essenciais de promoção de Direitos Humanos, 
atrelados a Políticas públicas de nivelamento das desigualdades sociais e vinculação 
legal. O que é bem distinto de atos voluntários e localizados que é a filantropia, onde 
os verbos não se confundem: enquanto a assistência social nos remete a ação de 
dar, fazer, constituir, a filantropia é ato isolado, altruístico, sem repercussão no 
Organismo Social. 
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QUADRO COMPARATIVO 

ASSISTÊNCIA SOCIAL FILANTROPIA 

1 - AÇÃO COLETIVA; 

2 - FOMENTO DA CIDADANIA; 

3 - BASE LEGAL; 

4 -DEMANDA CERTIFICAÇÃO; 

5 - PROMOÇÃO DE DIREITOS 
SOCIAIS; 

6 - REGIDO PELA LEI 8.742/93; 

7 - AÇÃO SOCIAL ASSISTENCIAL; 

8 - ATO DE ASSISTIR / PROTEGER 
/ AMPARAR 

1 - AÇÃO INDIVIDUAL E VOLUNTÁRIA 

2 - FOMENTO DA CARIDADE 

3 - BASE INDIVIDUAL (PRATICADO POR 
QUALQUER PESSOA FÍSICA) 

4 - AÇÃO ISOLADA /GRATUITA 

5 - SEM PREVISÃO LEGAL 

6 - CULTURA CLIENTELÍSTICA (TROCA 
DE FAVOR, POR VOTO) 

7 - AMOR À HUMANIDADE / COMPAIXÃO / 
FRATERNIDADE 
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QUADRO COMPARATIVO 

ASSISTÊNCIA SOCIAL FILANTRÓPICAS 

1 - ONGS 

2 - FUNDAÇÕES 

3 - ASSOCIAÇÕES 

4 - SOCIEDADES 

5 - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 

6 - ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE 
CIVIL 

7- ORGANIZAÇÕES ASSISTENCIAIS 

8 - CENTROS COMUNITÁRIOS 

9 - ASILOS 

10 - INSTITUTOS 

1 - IGREJAS 

2 - CEMITÉRIOS 

3 - SANTA CASAS DA MISERICÓRDIA 
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LEI	8.742/93 

 

A	LEI	ORGÂNICA	DA 

ASSISTÊNCIA	SOCIAL	(LOAS) 
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LEI 8.742/93 - A LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) 

Com a necessidade de dar eficácia à norma prevista no inciso V do art. 203 
da Constituição Federal de 1988, foi editada a Lei nº 8.742/93 (Lei Orgânica da 
Assistência Social – LOAS) dispondo sobre a organização da assistência social. 
Para Sérgio Pinto Martins1[2] “é um conjunto de princípios, de regras e de instituições 
destinado a estabelecer uma política social aos hipossuficientes, por meio de 
atividades particulares e estatais, visando à concessão de pequenos benefícios e 
serviços, independentemente de contribuição por parte do próprio interessado”. (01. 
MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da seguridade social, p. 484.) 

Leia mais em: www.jus.com.br/artigos 

A lei 8.742/93 assim define a Assistência Social: 

Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de 
Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através 
de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para 
garantir o atendimento às necessidades básicas. 

E tem como objetivos: 

1) Art. 2o  A assistência social tem por objetivos (Redação dada pela Lei nº 12.435, 
de 2011): 

a) I - a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à 
prevenção da incidência de riscos, especialmente: 

i) A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice 
(incluído pela lei); 

ii) O amparo às crianças e aos adolescentes carentes (incluído pela lei); 

iii) A promoção da integração ao mercado de trabalho (incluído pela lei); 

iv) A habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção 
de sua integração à vida comunitária (incluído pela lei): 

v) A garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com 
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a 
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família (incluído pela lei); 
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Fonte Bibliográfica: 

- Lei nº 8.742, de 7 de Dezembro de 1993 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8742compilado.htm; 

- Lei nº 12.435 de 2011 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12435.htm#art1 

- MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da seguridade social (p. 484); 

 - Lei 8.742/2003. 
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JURISPRUDÊNCIA 

SOBRE O TEMA 
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JURISPRUDÊNCIA SOBRE O TEMA 

VARA DO TRABALHO DE OURINHOS – (Processo nº. 1348-2003-030-15-00-5) 

SENALBA X SINBFIR 

Mas para além dessas constatações, afigura-se imprescindível considerar a 
própria atividade econômica desenvolvida pela APAE, que na verdade é de cunho 
cultural e assistencial, como dito na inicial e notoriamente verificado na comunidade 
– o que a faz enquadrar-se, em termos sindicais, à atividade econômica das entidades 
culturais, recreativas, de assistência social, de orientação e formação profissional, 
como previsto no segundo grupo da Confederação Nacional de Educação e Cultura, 
segundo o quadro anexo ao artigo 577 da CLT. Esse tipo de atividade não pode ser 
enquadrado no âmbito da representação do SINBFIR, cuja área de atuação diz 
respeito à prestação de serviços de saúde, como deixa clara a própria ata da 
assembleia constituinte do mencionado sindicato, juntada à fl. 271. Ora, se o 
enquadramento sindical do empregador, no caso dos autos, materializa-se diante da 
Confederação Nacional de Educação e Cultura, o enquadramento sindical de seus 
empregados deve seguir o mesmo rumo. Afinal, o enquadramento sindical do 
trabalhador está atrelado ao enquadramento sindical do empregador, pois é a 
atividade econômica exercida por este último o supremo delimitador deste tema, 
conforme se verifica do contido no artigo 511, parágrafos 1º e 2º, da CLT. 

“A categoria, não como elemento do corporativismo fascista, mas como meio 
de organização das classes profissionais e empresariais, é que VARA DO TRABALHO 
DE OURINHOS – Proc. n.º 1348/03- fl.9 determina a qualificação, devendo a primeira 
corresponder à segunda, não com equivalência absoluta, mas, quando menos, com 
aproximação razoável.” (José Carlos Arouca, in, “Curso Básico de Direito Sindical”, 
(LTr, 2009, pg. 102). 

Nesse contexto, a APAE não pertence ao SINBFIR e sim ao SINDELIVRE, e 
os trabalhadores que lhe prestam serviços, por óbvio, não estão afetos ao SINDIMAR 
e sim ao SENALBA. O fato de o presidente da entidade autora, em determinado 
momento, ter declarado ao Ministério Público do Trabalho, que a APAE deveria ser 
representada pelo SINBFIR, e a partir disso firmar acordos coletivos com o 
SINDIMAR, decerto que nada quer dizer. O enquadramento sindical, segundo o nosso 
sistema jurídico, é cogente, independente da vontade das partes, ainda que expressa 
uma tal vontade perante o Parquet Trabalhista. O artigo 8º, constitucional é claríssimo 
nesse sentido, ao contemplar a unicidade sindical e a estruturação sindical em 
categorias (inciso II). A circunstância de a APAE se tratar de uma instituição 
beneficente ou filantrópica, só por si, não tem qualquer peso no seu enquadramento 
sindical. Em verdade beneficência ou filantropia, isoladamente considerada, não serve 
para destacar uma determinada categoria econômica ou profissional e desassemelhá-
la de outra, mas sim a “solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem 
atividades idênticas, similares ou conexas”, como diz o parágrafo 1º, do artigo 511 
consolidado. 

De tudo o que se expendeu neste tópico, porque o SINBFIR reconheceu a sua 
ilegitimidade para receber as contribuições sindicais aqui consignadas; porque o 
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SINDIMAR é revel neste feito; e porque, mais importante do que tudo, está patente 
nos autos que a APAE enquadra-se, em termos sindicais, à categoria econômica das 
entidades culturais, recreativas, de assistência social, de orientação e formação 
profissional – segundo grupo da Confederação Nacional de Educação e Cultura -, 
declaram-se como legítimos ao recebimento dos valores consignados o SINDELIVRE 
e o SENALBA. 

(VARA DO TRABALHO DE OURINHOS – (Processo nº. 1348-2003-030-15-00-5) 

 

APELAÇÃO CÍVEL N° 398.963.5/1-00 

COMARCA: SÃO PAULO 

APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: INSTITUTO AYRTON 

SENNA, SINDICATO DAS ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS, 

ASSOCIAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO 

ESTADO DE SÃO PAULO - SINDELIVRE E OUTRO 

 

Constituem-se, normalmente, os Sindicatos para categorias econômicas ou 
profissionais específicas (art. 570, da CLT), sendo que "a contribuição sindical é 
devida por todos aqueles que participarem de uma categoria econômica ou 
profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do Sindicato representativo 
da mesma categoria ou profissão..." (art. 579, da CLT). Conquanto tente o 
sindicato supracitado enquadrar o autor em suas atribuições, não há respaldo para 
que tal incidência persista. Isto porque o enquadramento da sociedade deve ser 
feito de acordo com a sua atividade preponderante, e não pode haver mais de um 
Sindicato representativo da categoria econômica na mesma base territorial. 

(...) Merece, dessa forma, ser provido o recurso do co-réu SINDELIVRE que afirma 
que, no que se refere à Ata de Assembleia de fundação do sindicato SINBFIR, 
congrega este os empregadores das Entidades Beneficentes, Filantrópicas e 
Religiosas do Estado de São Paulo, tendo em vista que atualmente estas entidades 
estão filiadas ao Sindicato dos Hospitais, Clínicas de Saúde, Laboratórios de 
Pesquisas e Análises Clínicas, Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas 
do Estado de São Paulo, integrando o 5o Grupo do Enquadramento Sindical 
previsto pelo art. 577 da CLT, que abrange as atividades ou categorias econômicas 
de Turismo e Hospitalidade, ao passo que o recorrente integra o 2o Grupo, das 
Empresas de Difusão Cultural e Artística, que engloba as atividades desenvolvidas 
pelo Instituto Ayrton Senna. 
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85ª Vara do Trabalho - São Paulo - Capital 

Processo Nº 01389200608502003 

SINDELIVRE X SINBIFIR 

A consignante pede, expressamente, no item “6.C”, fl.09 de sua peça “a 
declaração do sindicato legítimo para receber a contribuição”. Não há lide referente à 
anterioridade do registro dos consignados perante o MTE (SINDELIVRE em 
09.08.1990, fl.48 e SINBFIR em 19.11.1999, fl.107), nem quanto à base territorial, 
porque a de ambos é sobre todo o Estado de São Paulo. A controvérsia é quanto a 
representatividade da categoria econômica. A CLT define categoria econômica como 
o vínculo social básico constituído pela solidariedade de interesses econômicos dos 
que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas, art. 511 § 1º da CLT. 

A finalidade da autora, conforme cláusula 4ª, fl.19, é “favorecer a integração do 
trinômio família-escola-comunidade, na obra comum da educação e assistência social 
e/ou promoção humana, às pessoas excluídas de recursos técnicos e 
socioeconômicos, que necessitem de processo educação, orientação, 
profissionalização e acompanhamento para o pleno desenvolvimento de suas 
potencialidades, sem distinção de raça, idioma, cor, condição social, credo político, 
religioso ou de outra natureza para os doravante denominados `Assistidos` ”. Já a 
cláusula 3ª trata da forma como se constitui a Associação: “entidade de direito privado, 
sem fins lucrativos, políticos ou religiosos e com prazo de duração indeterminado”. O 
caráter de união de pessoas organizadas SEM FINS LUCRATIVOS, conforme art. 53, 
caput, do Código Civil já faz parte da própria definição de Associação. 

Pois bem, o SINDELIVRE, segundo seu estatuto, fl.67, congrega todas as 
entidades especificadas no anexo do art. 577 da CLT, 2º grupo da Confederação 
nacional de educação e cultura, ou seja, “entidades culturais, recreativas de 
assistência social, de orientação e formação profissional”. 

Por sua vez o SINBFIR, fl.108, representa a categoria de instituições 
beneficentes, filantrópicas, religiosas e congêneres. O motivo de seu surgimento, foi 
lavrado em ata de assembleia geral, fl.84/87, no sentido de que representaria as 
categorias enquadradas especificamente como “instituições beneficentes, religiosas e 
filantrópicas”, dentro do 5º grupo do quadro do art. 577 da CLT da Confederação 
nacional do comércio (Turismo e hospitalidade), distinguindo-se do SINDHOSP, que 
por sua vez estava inserta 6º grupo (Estabelecimentos de serviços de saúde). Assim, 
verifica-se que o SINBFIR guarda relação com atividades na filantropia e na saúde, 
enquanto o SINDELIVRE relaciona-se com assistência social e educação. 
Historicamente, a filantropia e a assistência estiveram associadas à iniciativas 
isoladas de auxílio aos carentes, em geral a partir de uma perspectiva religiosa. Hoje 
a compreensão da assistência social não é só de caridade, mas está prevista como 
um direito assegurado na Constituição, art. 203:  
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“A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente 
de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: I - a proteção à família, à 
maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; II - o amparo às crianças e 
adolescentes carentes; III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; IV - a 
habilitação e 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 física e ao idoso que comprovar não possuir meios 
de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser 
a lei.” 

 “Estes objetivos estão regulamentados na Lei Orgânica da Assistência Social 
(LOAS), n.º 8.742/93, especificamente, no art. 2.º. Portanto, a assistência social é 
atividade para a promoção dos direitos sociais, reduzindo-se exclusão social, e 
propiciando oportunidades de emancipação àqueles que não teriam acesso a certos 
direitos sociais. O professor Celso Barroso Leite leciona a distinção entre filantropia e 
assistência social (Filantropia e Assistência Social, LTr):”O conceito de filantropia é 
amplo, complexo, voltado em geral para ações de maior porte e por vezes de efeitos 
menos objetivos e menos diretos, destinadas inclusive a pessoas que desfrutam de 
satisfatórias condições de vida. O de assistência social, mais modesto, diz respeito 
sobretudo a programas essenciais ou até emergenciais, destinados a pessoas que 
dependem para a própria subsistência ou pouco mais, isto é, pessoas necessitadas, 
carentes.” 

Uma entidade pode ser enquadrada como filantrópica, mas se não tiver 
programas de promoção dos direitos sociais não será de assistência social. Vale dizer, 
filantropia é gênero e assistência social uma das suas espécies. 

Como a finalidade social da autora é a promoção da pessoa humana, quem 
melhor a representa, por solidariedade de interesses dos que empreendem atividades 
idênticas, similares ou conexas constituindo o vínculo social básico (art.511, §1º da 
CLT) é o SINDELIVRE. 
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 

ACÓRDÃO 

0033500-56.2007.5.04.0008 RO  Fl.64 

No caso dos autos, os documentos juntados às fls. 17, 19, 21, 23, 25 e 27, 

comprovam que os reclamantes obtiveram seu registro sindical em datas muito 

anteriores à da concessão ao sindicato reclamado. O primeiro reclamante, 

SENALBA/RS, fls. 532-533, teve sua carta sindical assinada em 21.03.1966 e mesmo 

o sindicato reclamante registrado por último,  o SENALBA de Santana do Livramento, 

fls. 27 e 786, obteve seu registro antes do reclamado, em 21.01.2004.  

O paralelismo sindical está expresso no art. 570 da CLT, o qual dispõe que os 

sindicatos serão constituídos conforme a “discriminação do quadro das atividades e 

profissões a que se refere o art. 577”. Segundo tal quadro as entidades 

assistenciais estão enquadradas na categoria econômica das “entidades 

culturais, recreativas, de assistência social, de orientação e formação 

profissional” (2º grupo da Confederação Nacional de Educação e Cultura, 

“Empresas de Difusão Cultural e Artística”). Tal categoria econômica encontra 

correspondência na categoria profissional dos “empregados em entidades 

culturais, recreativas, de assistência social, de orientação e formação 

profissional” (2º grupo da Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Estabelecimentos de Educação e Cultura, “Trabalhadores em Empresas de 

Difusão Cultural e Artística”). Por outro lado, a categoria econômica das 

instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas (5º grupo da Confederação 

Nacional do Comércio, “Turismo e Hospitalidade”) correspondem à categoria 

profissional dos empregados em instituições beneficentes, religiosas e 

filantrópicas (4º grupo da Confederação Nacional dos Trabalhadores no 

Comércio, “Empregados em Turismo e Hospitalidade”).  

Por fim, não prospera o pedido alternativo de que seja reconhecido que o 

recorrente representa os empregados nas entidades assistenciais, exceto as de 

assistência social. Ocorre que não há distinção entre entidades de assistência social 

e instituições assistenciais. De acordo com a definição contida no art. 1º  da Lei nº 

8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social), fl. 431, a assistência social é “Política 

de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada 

através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para 



65 

 

  

FENAC – FEDERAÇÃO NACIONAL DE CULTURA WWW.FENAC.ORG.BR 

 

garantir o atendimento às necessidades básicas”. Segundo o art. 3º dessa lei, 

entidades e organizações de assistência social são as que “prestam, sem fins 

lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta lei, 

bem como as que atuam na defesa e garantia de seus direitos”. Além disso, no 

enquadramento sindical do quadro constante no art. 577 da CLT, não há 

distinção entre entidades assistenciais e de assistência social. Assim, nada há a 

deferir.  

Provimento negado. 
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SEÇÃO IV 

DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: 

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; 

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; 

IV - a habilitação e 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 e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. 

Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas 

com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, além de outras 

fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes: 

I - descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas 

gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às 

esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência 

social; 

II - participação da população, por meio de organizações representativas, na 

formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. 

Parágrafo único. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a 

programa de apoio à inclusão e promoção social até cinco décimos por cento de sua 

receita tributária líquida, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de 

(incluído pela Emenda Constitucional nº42, de 19/12/2003): 

I - despesas com pessoal e encargos sociais;  

II - serviço da dívida;  
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III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos 

investimentos ou ações apoiados.   

 

Fonte Bibliográfica: 

- Emenda Constitucional nº 42, de 19/12/2003: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1 
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Lei	9.790/99 
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LEI No 9.790, DE 23 DE MARÇO DE 1999: 

Regulamento 

Dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, 

sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público, institui e disciplina o Termo de Parceria, e dá 

outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA faz saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DA QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

DE INTERESSE PÚBLICO 

        Art. 1o Podem qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, desde que os 

respectivos objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos requisitos instituídos 

por esta Lei. 

        § 1o Para os efeitos desta Lei, considera-se sem fins lucrativos a pessoa jurídica 

de direito privado que não distribui, entre os seus sócios ou associados, conselheiros, 

diretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou 

líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, 

auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplica integralmente na 

consecução do respectivo objeto social. 

        § 2o A outorga da qualificação prevista neste artigo é ato vinculado ao 

cumprimento dos requisitos instituídos por esta Lei. 

        Art. 2o Não são passíveis de qualificação como Organizações da Sociedade Civil 

de Interesse Público, ainda que se dediquem de qualquer forma às atividades 

descritas no art. 3o desta Lei: 

        I - as sociedades comerciais; 

        II - os sindicatos, as associações de classe ou de representação de categoria 

profissional; 
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        III - as instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de credos, cultos, 

práticas e visões devocionais e          confessionais; 

        IV - as organizações partidárias e assemelhadas, inclusive suas fundações; 

        V - as entidades de benefício mútuo destinadas a proporcionar bens ou serviços 

a um círculo restrito de associados ou sócios; 

        VI - as entidades e empresas que comercializam planos de saúde e 

assemelhados; 

        VII - as instituições hospitalares privadas não gratuitas e suas mantenedoras; 

        VIII - as escolas privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito e suas 

mantenedoras; 

        IX - as organizações sociais; 

        X - as cooperativas; 

        XI - as fundações públicas; 

        XII - as fundações, sociedades civis ou associações de direito privado criadas 

por órgão público ou por fundações públicas; 

        XIII - as organizações creditícias que tenham quaisquer tipo de vinculação com 

o sistema financeiro nacional a que se refere o art. 192 da Constituição Federal. 

     Art. 3o A qualificação instituída por esta Lei, observado em qualquer caso, o 

princípio da universalização dos serviços, no respectivo âmbito de atuação das 

Organizações, somente será conferida às pessoas jurídicas de direito privado, sem 

fins lucrativos, cujos objetivos sociais tenham pelo menos uma das seguintes 

finalidades: 

        I - promoção da assistência social; 

        II - promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; 

        III - promoção gratuita da educação, observando-se a forma complementar de 

participação das organizações de que trata esta Lei; 
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        IV - promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar de 

participação das organizações de que trata esta Lei; 

        V - promoção da segurança alimentar e nutricional; 

        VI - defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do 

desenvolvimento sustentável; 

        VII - promoção do voluntariado; 

        VIII - promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; 

        IX - experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio produtivos e de 

sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; 

        X - promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria 

jurídica gratuita de interesse suplementar; 

        XI - promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia 

e de outros valores universais; 

        XII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção 

e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam 

respeito às atividades mencionadas neste artigo. 

        Parágrafo único. Para os fins deste artigo, a dedicação às atividades nele previstas 

configura-se mediante a execução direta de projetos, programas, planos de ações 

correlatas, por meio da doação de recursos físicos, humanos e financeiros, ou ainda 

pela prestação de serviços intermediários de apoio a outras organizações sem fins 

lucrativos e a órgãos do setor público que atuem em áreas afins. 

        Art. 4o Atendido o disposto no art. 3o, exige-se ainda, para qualificarem-se como 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, que as pessoas jurídicas 

interessadas sejam regidas por estatutos cujas normas expressamente disponham 

sobre: 

        I - a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade, economicidade e da eficiência; 
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        II - a adoção de práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a 

coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens 

pessoais, em decorrência da participação no respectivo processo decisório; 

        III - a constituição de conselho fiscal ou órgão equivalente, dotado de competência 

para opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil, e sobre as 

operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores 

da entidade; 

        IV - a previsão de que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio 

líquido será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos desta Lei, 

preferencialmente que tenha o mesmo objeto social da extinta; 

        V - a previsão de que, na hipótese de a pessoa jurídica perder a qualificação 

instituída por esta Lei, o respectivo acervo patrimonial disponível, adquirido com 

recursos públicos durante o período em que perdurou aquela qualificação, será 

transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos desta Lei, preferencialmente 

que tenha o mesmo objeto social; 

        VI - a possibilidade de se instituir remuneração para os dirigentes da entidade 

que atuem efetivamente na gestão executiva e para aqueles que a ela prestam 

serviços específicos, respeitados, em ambos os casos, os valores praticados pelo 

mercado, na região correspondente a sua área de atuação; 

        VII - as normas de prestação de contas a serem observadas pela entidade, que 

determinarão, no mínimo: 

        a) a observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das Normas 

Brasileiras de Contabilidade; 

        b) que se dê publicidade por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício 

fiscal, ao relatório de atividades e das demonstrações financeiras da entidade, 

incluindo-se as certidões negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-

os à disposição para exame de qualquer cidadão; 

        c) a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se 

for o caso, da aplicação dos eventuais recursos objeto do termo de parceria conforme 

previsto em regulamento; 
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        d) a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública, recebidos 

pelas Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público será feita conforme 

determina o parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal. 

        Parágrafo único. É permitida a participação de servidores públicos na composição 

de conselho de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, vedada a 

percepção de remuneração ou subsídio, a qualquer título (incluído pela lei nº 10.539, 

de 2002).  

        Art. 5o Cumpridos os requisitos dos arts. 3o e 4o desta Lei, a pessoa jurídica de 

direito privado sem fins lucrativos, interessada em obter a qualificação instituída por 

esta Lei, deverá formular requerimento escrito ao Ministério da Justiça, instruído com 

cópias autenticadas dos seguintes documentos: 

        I - estatuto registrado em cartório; 

        II - ata de eleição de sua atual diretoria; 

        III - balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício; 

        IV - declaração de isenção do imposto de renda; 

        V - inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes. 

        Art. 6o Recebido o requerimento previsto no artigo anterior, o Ministério da Justiça 

decidirá, no prazo de trinta dias, deferindo ou não o pedido. 

        § 1o No caso de deferimento, o Ministério da Justiça emitirá, no prazo de quinze 

dias da decisão, certificado de qualificação da requerente como Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público. 

        § 2o Indeferido o pedido, o Ministério da Justiça, no prazo do § 1o, dará ciência 

da decisão, mediante publicação no Diário Oficial. 

        § 3o O pedido de qualificação somente será indeferido quando: 

        I - a requerente enquadrar-se nas hipóteses previstas no art. 2o desta Lei; 

        II - a requerente não atender aos requisitos descritos nos arts. 3o e 4o desta Lei; 
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        III - a documentação apresentada estiver incompleta. 

        Art. 7o Perde-se a qualificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público, a pedido ou mediante decisão proferida em processo administrativo ou 

judicial, de iniciativa popular ou do Ministério Público, no qual serão assegurados, 

ampla defesa e o devido contraditório. 

        Art. 8o Vedado o anonimato, e desde que amparado por fundadas evidências de 

erro ou fraude, qualquer cidadão, respeitadas as prerrogativas do Ministério Público, 

é parte legítima para requerer, judicial ou administrativamente, a perda da qualificação 

instituída por esta Lei. 

CAPÍTULO II 

DO TERMO DE PARCERIA 

        Art. 9o Fica instituído o Termo de Parceria, assim considerado o instrumento 

passível de ser firmado entre o Poder Público e as entidades qualificadas como 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público destinado à formação de 

vínculo de cooperação entre as partes, para o fomento e a execução das atividades 

de interesse público previsto no art. 3o desta Lei. 

        Art. 10. O Termo de Parceria firmado de comum acordo entre o Poder Público e 

as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público discriminará direitos, 

responsabilidades e obrigações das partes signatárias. 

        § 1o A celebração do Termo de Parceria será precedida de consulta aos Conselhos 

de Políticas Públicas das áreas correspondentes de atuação existentes, nos 

respectivos níveis de governo. 

        § 2o São cláusulas essenciais do Termo de Parceria: 

        I - a do objeto, que conterá a especificação do programa de trabalho proposto 

pela Organização da Sociedade Civil de Interesse Público; 

        II - a de estipulação das metas e dos resultados a serem atingidos e os respectivos 

prazos de execução ou cronograma; 
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        III - a de previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempenho 

a serem utilizados, mediante indicadores de resultado; 

        IV - a de previsão de receitas e despesas a serem realizadas em seu cumprimento, 

estipulando item por item as categorias contábeis usadas pela organização e o 

detalhamento das remunerações e benefícios de pessoal a serem pagos, com 

recursos oriundos ou vinculados ao Termo de Parceria, a seus diretores, empregados 

e consultores; 

        V - a que estabelece as obrigações da Sociedade Civil de Interesse Público, entre 

as quais a de apresentar ao Poder Público, ao término de cada exercício, relatório 

sobre a execução do objeto do Termo de Parceria, contendo comparativo específico 

das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado de prestação de 

contas dos gastos e receitas efetivamente realizados, independente das previsões 

mencionadas no inciso IV; 

        VI - a de publicação, na imprensa oficial do Município, do Estado ou da União, 

conforme o alcance das atividades celebradas entre o órgão parceiro e a Organização 

da Sociedade Civil de Interesse Público, de extrato do Termo de Parceria e de 

demonstrativo da sua execução física e financeira, conforme modelo simplificado 

estabelecido no regulamento desta Lei, contendo os dados principais da 

documentação obrigatória do inciso V, sob pena de não liberação dos recursos 

previstos no Termo de Parceria. 

        Art. 11. A execução do objeto do Termo de Parceria será acompanhada e 

fiscalizada por órgão do Poder Público da área de atuação correspondente à atividade 

fomentada, e pelos Conselhos de Políticas Públicas das áreas correspondentes de 

atuação existentes, em cada nível de governo. 

        § 1o Os resultados atingidos com a execução do Termo de Parceria devem ser 

analisados por comissão de avaliação, composta de comum acordo entre o órgão 

parceiro e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. 

        § 2o A comissão encaminhará à autoridade competente relatório conclusivo sobre 

a avaliação procedida. 

        § 3o Os Termos de Parceria destinados ao fomento de atividades nas áreas de 

que trata esta Lei estarão sujeitos aos mecanismos de controle social previstos na 

legislação. 
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        Art. 12. Os responsáveis pela fiscalização do Termo de Parceria, ao tomarem 

conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou 

bens de origem pública pela organização parceira, darão imediata ciência ao Tribunal 

de Contas respectivo e ao Ministério Público, sob pena de responsabilidade solidária. 

        Art. 13. Sem prejuízo da medida a que se refere o art. 12 desta Lei, havendo 

indícios fundados de malversação de bens ou recursos de origem pública, os 

responsáveis pela fiscalização representarão ao Ministério Público, à Advocacia-Geral 

da União, para que requeiram ao juízo competente a decretação da indisponibilidade 

dos bens da entidade e o sequestro dos bens dos seus dirigentes, bem como de 

agente público ou terceiro, que possam ter enriquecido ilicitamente ou causado dano 

ao patrimônio público, além de outras medidas consubstanciadas na Lei no 8.429, de 

2 de junho de 1992, e na Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990. 

        § 1o O pedido de sequestro será processado de acordo com o disposto nos arts. 

822 e 825 do Código de Processo Civil. 

        § 2o Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio 

de bens, contas bancárias e aplicações mantidas pelo demandado no País e no 

exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais. 

        § 3o Até o término da ação, o Poder Público permanecerá como depositário e 

gestor dos bens e valores sequestrados ou indisponíveis e velará pela continuidade 

das atividades sociais da organização parceira. 

        Art. 14. A organização parceira fará publicar, no prazo máximo de trinta dias, 

contado da assinatura do Termo de Parceria, regulamento próprio contendo os 

procedimentos que adotará para a contratação de obras e serviços, bem como para 

compras com emprego de recursos provenientes do Poder Público, observados os 

princípios estabelecidos no inciso I do art. 4o desta Lei. 

        Art. 15. Caso a organização adquira bem imóvel com recursos provenientes da 

celebração do Termo de Parceria, este será gravado com cláusula de inalienabilidade. 
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CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

        Art. 16. É vedada às entidades qualificadas como Organizações da Sociedade 

Civil de Interesse Público a participação em campanhas de interesse político-

partidário ou eleitorais, sob quaisquer meios ou formas. 

        Art. 17. O Ministério da Justiça permitirá, mediante requerimento dos interessados, 

livre acesso público a todas as informações pertinentes às Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público. 

        Art. 18. As pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, qualificadas 

com base em outros diplomas legais, poderão qualificar-se como Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público, desde que atendidos os requisitos para tanto 

exigidos, sendo-lhes assegurada a manutenção simultânea dessas qualificações, até 

dois anos contados da data de vigência desta Lei. 

        § 1o Findo o prazo de dois anos, a pessoa jurídica interessada em manter a 

qualificação prevista nesta Lei deverá por ela optar, fato que implicará a renúncia 

automática de suas qualificações anteriores. 

        Art. 18.  As pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, qualificadas 

com base em outros diplomas legais, poderão qualificar-se como Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público, desde que atendidos aos requisitos para tanto 

exigidos, sendo-lhes assegurada a manutenção simultânea dessas qualificações, até 

cinco anos contados da data de vigência desta Lei (Redação dada pela Medida 

Provisória nº 2.216-37, de 2001). 

        § 1o  Findo o prazo de cinco anos, a pessoa jurídica interessada em manter a 

qualificação prevista nesta Lei deverá por ela optar, fato que implicará a renúncia 

automática de suas qualificações anteriores (Redação dada pela Medida Provisória nº 

2.216-37, de 2001). 

        § 2o Caso não seja feita a opção prevista no parágrafo anterior, a pessoa jurídica 

perderá automaticamente a qualificação obtida nos termos desta Lei. 

        Art. 19. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de trinta dias. 

        Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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        Brasília, 23 de março de 1999; 178o da Independência e 111o da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO  

Renan Calheiros  

Pedro Mallan  

Ailton Barcelos Fernandes  

Paulo Renato Souza  

Francisco Dornelles  

Waldeck Ornélas  

José Serra  

Paulo Paiva  

Clovis de Barros Carvalho 
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Lei	9.637/98 
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  LEI Nº 9.637, DE 15 DE  MAIO DE 1998.                                                             

Conversão da  
MPv nº 1.648-7, de 1998 

Dispõe sobre a qualificação de entidades como 

organizações sociais, a criação do Programa Nacional de 

Publicização, a extinção dos órgãos e entidades que 

menciona e a absorção de suas atividades por 

organizações sociais, e dá outras providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 

DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 

 

SEÇÃO I 

DA QUALIFICAÇÃO: 

        Art. 1o 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, atendidos aos requisitos previstos 

nesta Lei. 

        Art. 2o São requisitos específicos para que as entidades privadas referidas no 

artigo anterior habilitem-se à qualificação como organização social: 

I. Comprovar o registro de seu ato constitutivo, dispondo sobre: 

a. Natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área de atuação; 

b. Finalidade não lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus 

excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades; 

c. Previsão expressa de a entidade ter, como órgãos de deliberação 

superior e de direção, um conselho de administração e uma diretoria 
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definidos nos termos do estatuto, asseguradas àquele composição e 

atribuições normativas e de controle básicas previstas nesta Lei; 

d. Previsão de participação, no órgão colegiado de deliberação superior, 

de representantes do Poder Público e de membros da comunidade, de 

notória capacidade profissional e idoneidade moral; 

e. Composição e atribuições da diretoria; 

f. Obrigatoriedade de publicação anual, no Diário Oficial da União, dos 

relatórios financeiros e do relatório de execução do contrato de gestão; 

g. No caso de associação civil, a aceitação de novos associados, na forma 

do estatuto; 

h. Proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em 

qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou 

falecimento de associado ou membro da entidade; 

II. Previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das doações 

que lhe foram destinados, bem como dos excedentes financeiros decorrentes 

de suas atividades, em caso de extinção ou desqualificação, ao patrimônio de 

outra organização social qualificada no âmbito da União, da mesma área de 

atuação, ou ao patrimônio da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos 

Municípios, na proporção dos recursos e bens por estes alocados; 

III. Haver aprovação, quanto à conveniência e oportunidade de sua qualificação 

como organização social, do Ministro ou titular de órgão supervisor ou 

regulador da área de atividade correspondente ao seu objeto social e do 

Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado. 

 

 

 

SEÇÃO II 

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: 
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        Art. 3o O conselho de administração deve estar estruturado nos termos que 

dispuser o respectivo estatuto, observados, para os fins de atendimento dos requisitos 

de qualificação, os seguintes critérios básicos: 

I. Ser composto por: 

a. 20 a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros natos 

representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto da 

entidade; 

b. 20 a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes 

de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto; 

c. Até 10% (dez por cento), no caso de associação civil, de membros 

eleitos dentre os membros ou os associados; 

d.  10 a 30% (dez a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais 

integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade 

profissional e reconhecida idoneidade moral; 

e. 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma 

estabelecida pelo estatuto; 

II. Os membros eleitos ou indicados para compor o Conselho devem ter 

mandato de quatro anos, admitida uma recondução; 

III. Os representantes de entidades previstos nas alíneas "a" e "b" do inciso I 

devem corresponder a mais de 50% (cinquenta por cento) do Conselho; 

IV. O primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados deve ser 

de dois anos, segundo critérios estabelecidos no estatuto; 

V. O dirigente máximo da entidade deve participar das reuniões do conselho, 

sem direito a voto; 

VI. O Conselho deve reunir-se ordinariamente, no mínimo, três vezes a cada 

ano e, extraordinariamente, a qualquer tempo; 
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VII. Os conselheiros não devem receber remuneração pelos serviços que, nesta 

condição, prestarem à organização social, ressalvada a ajuda de custo por 

reunião da qual participem; 

VIII. Os conselheiros eleitos ou indicados para integrar a diretoria da entidade 

devem renunciar ao assumirem funções executivas. 

        Art. 4o Para os fins de atendimento dos requisitos de qualificação, devem ser 

atribuições privativas do Conselho de Administração, dentre outras: 

I. Fixar o âmbito de atuação da entidade, para consecução do seu objeto; 

II. Aprovar a proposta de contrato de gestão da entidade; 

III. Aprovar a proposta de orçamento da entidade e o programa de investimentos; 

IV. Designar e dispensar os membros da diretoria; 

V. Fixar a remuneração dos membros da diretoria; 

VI.  Aprovar e dispor sobre a alteração dos estatutos e a extinção da entidade por 

maioria, no mínimo, de dois terços de seus membros; 

VII. Aprovar o regimento interno da entidade, que deve dispor, no mínimo, sobre a 

estrutura, forma de gerenciamento, os cargos e respectivas competências; 

VIII. Aprovar por maioria, no mínimo, de dois terços de seus membros, o 

regulamento próprio contendo os procedimentos que deve adotar para a 

contratação de obras, serviços, compras e alienações e o plano de cargos, 

salários e benefícios dos empregados da entidade; 

IX. Aprovar e encaminhar, ao órgão supervisor da execução do contrato de gestão, 

os relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela diretoria; 

X. Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os 

demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da entidade, com o 

auxílio de auditoria externa. 

SEÇÃO III 

DO CONTRATO DE GESTÃO: 
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        Art. 5o Para os efeitos desta Lei, entende-se por contrato de gestão o instrumento 

firmado entre o Poder Público e a entidade qualificada como organização social, com 

vistas à formação de parceria entre as partes para fomento e execução de atividades 

relativas às áreas relacionadas no art. 1o. 

        Art. 6o O contrato de gestão, elaborado de comum acordo entre o órgão ou 

entidade supervisora e a organização social, discriminará as atribuições, 

responsabilidades e obrigações do Poder Público e da organização social. 

        Parágrafo único. O contrato de gestão deve ser submetido, após aprovação pelo 

Conselho de Administração da entidade, ao Ministro de Estado ou autoridade 

supervisora da área correspondente à atividade fomentada. 

        Art. 7o Na elaboração do contrato de gestão, devem ser observados os princípios 

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

os seguintes preceitos: 

I. Especificação do programa de trabalho proposto pela organização social, a 

estipulação das metas a serem atingidas e os respectivos prazos de execução, 

bem como previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de 

desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de qualidade e 

produtividade; 

II. A estipulação dos limites e critérios para despesa com remuneração e 

vantagens de qualquer natureza a serem percebidos pelos dirigentes e 

empregados das organizações sociais, no exercício de suas funções. 

        Parágrafo único. Os Ministros de Estado ou autoridades supervisoras da área de 

atuação da entidade devem definir as demais cláusulas dos contratos de gestão de 

que sejam signatários. 

Seção IV 

Da Execução e Fiscalização do Contrato de Gestão 

        Art. 8o A execução do contrato de gestão celebrado por organização social será 

fiscalizada pelo órgão ou entidade supervisora da área de atuação correspondente à 

atividade fomentada. 
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        § 1o A entidade qualificada apresentará ao órgão ou entidade do Poder Público 

supervisora signatária do contrato, ao término de cada exercício ou a qualquer 

momento, conforme recomende o interesse público, relatório pertinente à execução 

do contrato de gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os 

resultados alcançados, acompanhado da prestação de contas correspondente ao 

exercício financeiro. 

        § 2o Os resultados atingidos com a execução do contrato de gestão devem ser 

analisados, periodicamente, por comissão de avaliação, indicada pela autoridade 

supervisora da área correspondente, composta por especialistas de notória 

capacidade e adequada qualificação. 

        § 3o A comissão deve encaminhar à autoridade supervisora relatório conclusivo 

sobre a avaliação procedida. 

        Art. 9o Os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestão, ao 

tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de 

recursos ou bens de origem pública por organização social, dela darão ciência ao 

Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. 

        Art. 10. Sem prejuízo da medida a que se refere o artigo anterior, quando assim 

exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público, havendo indícios fundados de 

malversação de bens ou recursos de origem pública, os responsáveis pela 

fiscalização representarão ao Ministério Público, à Advocacia-Geral da União ou à 

Procuradoria da entidade para que requeira ao juízo competente a decretação da 

indisponibilidade dos bens da entidade e o sequestro dos bens dos seus dirigentes, 

bem como de agente público ou terceiro, que possam ter enriquecido ilicitamente ou 

causado dano ao patrimônio público. 

        § 1o O pedido de sequestro será processado de acordo com o disposto nos arts. 

822 e 825 do Código de Processo Civil. 

        § 2o Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio 

de bens, contas bancárias e aplicações mantidas pelo demandado no País e no 

exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais. 

        § 3o Até o término da ação, o Poder Público permanecerá como depositário e 

gestor dos bens e valores sequestrados ou indisponíveis e velará pela continuidade 

das atividades sociais da entidade. 
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SEÇÃO V 

DO FOMENTO ÀS ATIVIDADES SOCIAIS: 

        Art. 11. As entidades qualificadas como organizações sociais são declaradas 

como entidades de interesse social e utilidade pública, para todos os efeitos legais. 

        Art. 12. Às organizações sociais poderão ser destinados recursos orçamentários 

e bens públicos necessários ao cumprimento do contrato de gestão. 

        § 1o São assegurados às organizações sociais os créditos previstos no orçamento 

e as respectivas liberações financeiras, de acordo com o cronograma de desembolso 

previsto no contrato de gestão. 

        § 2o Poderá ser adicionada aos créditos orçamentários destinados ao custeio do 

contrato de gestão parcela de recursos para compensar desligamento de servidor 

cedido, desde que haja justificativa expressa da necessidade pela organização social. 

        § 3o Os bens de que trata este artigo serão destinados às organizações sociais, 

dispensada licitação, mediante permissão de uso, consoante cláusula expressa do 

contrato de gestão. 

        Art. 13. Os bens móveis públicos permitidos para uso poderão ser permutados 

por outros de igual ou maior valor, condicionado a que os novos bens integrem o 

patrimônio da União. 

        Parágrafo único. A permuta de que trata este artigo dependerá de prévia avaliação 

do bem e expressa autorização do Poder Público. 

        Art. 14. É facultado ao Poder Executivo a cessão especial de servidor para as 

organizações sociais, com ônus para a origem. 

        § 1o Não será incorporada aos vencimentos ou à remuneração de origem do 

servidor cedido qualquer vantagem pecuniária que vier a ser paga pela organização 

social. 

        § 2o Não será permitido o pagamento de vantagem pecuniária permanente por 

organização social a servidor cedido com recursos provenientes do contrato de 

gestão, ressalvada a hipótese de adicional relativo ao exercício de função temporária 

de direção e assessoria. 
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        § 3o O servidor cedido perceberá as vantagens do cargo a que fizer juz no órgão 

de origem, quando ocupante de cargo de primeiro ou de segundo escalão na 

organização social. 

        Art. 15. São extensíveis, no âmbito da União, os efeitos dos arts. 11 e 12, § 3o, 

para as entidades qualificadas como organizações sociais pelos Estados, pelo Distrito 

Federal e pelos Municípios, quando houver reciprocidade e desde que a legislação 

local não contrarie os preceitos desta Lei e a legislação específica de âmbito federal. 

 

SEÇÃO VI 

DA DESQUALIFICAÇÃO: 

        Art. 16. O Poder Executivo poderá proceder à desqualificação da entidade como 

organização social, quando constatado o descumprimento das disposições contidas 

no contrato de gestão. 

        § 1o A desqualificação será precedida de processo administrativo, assegurado o 

direito de ampla defesa, respondendo os dirigentes da organização social, individual 

e solidariamente, pelos danos ou prejuízos decorrentes de sua ação ou omissão. 

        § 2o A desqualificação importará reversão dos bens permitidos e dos valores 

entregues à utilização da organização social, sem prejuízo de outras sanções 

cabíveis. 

 

CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

        Art. 17. A organização social fará publicar, no prazo máximo de noventa dias 

contado da assinatura do contrato de gestão, regulamento próprio contendo os 

procedimentos que adotará para a contratação de obras e serviços, bem como para 

compras com emprego de recursos provenientes do Poder Público. 

        Art. 18. A organização social que absorver atividades de entidade federal extinta 

no âmbito da área de saúde deverá considerar no contrato de gestão, quanto ao 

atendimento da comunidade, os princípios do Sistema Único de Saúde, expressos 



93 

 

  

FENAC – FEDERAÇÃO NACIONAL DE CULTURA WWW.FENAC.ORG.BR 

 

no art. 198 da Constituição Federal e no art. 7o da Lei no 8.080, de 19 de setembro de 

1990. 

       Art. 19. As entidades que absorverem atividades de rádio e televisão educativa 

poderão receber recursos e veicular publicidade institucional de entidades de direito 

público ou privado, a título de apoio cultural, admitindo-se o patrocínio de programas, 

eventos e projetos, vedado a veiculação remunerada de anúncios e outras práticas 

que configurem comercialização de seus intervalos (Regulamento). 

        Art. 20. Será criado, mediante decreto do Poder Executivo, o Programa Nacional 

de Publicização - PNP, com o objetivo de estabelecer diretrizes e critérios para a 

qualificação de organizações sociais, a fim de assegurar a absorção de atividades 

desenvolvidas por entidades ou órgãos públicos da União, que atuem nas atividades 

referidas no art. 1o, por organizações sociais, qualificadas na forma desta Lei, 

observadas as seguintes diretrizes: 

I. Ênfase no atendimento do cidadão-cliente; 

II. Ênfase nos resultados, qualitativos e quantitativos nos prazos pactuados; 

III. Controle social das ações de forma transparente. 

        Art. 21. São extintos o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, integrante da 

estrutura do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, 

e a Fundação Roquette Pinto, entidade vinculada à Presidência da República. 

        § 1o Competirá ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado 

supervisionar o processo de inventário do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, a 

cargo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, 

cabendo-lhe realizá-lo para a Fundação Roquette Pinto. 

        § 2o No curso do processo de inventário da Fundação Roquette Pinto e até a 

assinatura do contrato de gestão, a continuidade das atividades sociais ficará sob a 

supervisão da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. 

        § 3o É o Poder Executivo autorizado a qualificar como organizações sociais, nos 

termos desta Lei, as pessoas jurídicas de direito privado indicadas no Anexo I, bem 

assim a permitir a absorção de atividades desempenhadas pelas entidades extintas 

por este artigo. 
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        § 4o Os processos judiciais em que a Fundação Roquette Pinto seja parte, ativa 

ou passivamente, serão transferidos para a União, na qualidade de sucessora, sendo 

representada pela Advocacia-Geral da União. 

        Art. 22. As extinções e a absorção de atividades e serviços por organizações 

sociais de que trata esta Lei observarão os seguintes preceitos: 

I. Os servidores integrantes dos quadros permanentes dos órgãos e das 

entidades extintos terão garantidos todos os direitos e vantagens decorrentes 

do respectivo cargo ou emprego e integrarão quadro em extinção nos órgãos 

ou nas entidades indicados no Anexo II, sendo facultada aos órgãos e 

entidades supervisoras, ao seu critério exclusivo, a cessão de servidor, 

irrecusável para este, com ônus para a origem, à organização social que vier a 

absorver as correspondentes atividades, observados os §§ 1o e 2o do art. 14; 

II. A desativação das unidades extintas será realizada mediante inventário de 

seus bens imóveis e de seu acervo físico, documental e material, bem como 

dos contratos e convênios, com a adoção de providências dirigidas à 

manutenção e ao prosseguimento das atividades sociais a cargo dessas 

unidades, nos termos da legislação aplicável em cada caso; 

III. Os recursos e as receitas orçamentárias de qualquer natureza, destinados às 

unidades extintas, serão utilizados no processo de inventário e para a 

manutenção e o financiamento das atividades sociais até a assinatura do 

contrato de gestão; 

IV. Quando necessária parcela dos recursos orçamentários poderá ser 

reprogramada, mediante crédito especial a ser enviado ao Congresso Nacional, 

para o órgão ou entidade supervisora dos contratos de gestão, para o fomento 

das atividades sociais, assegurada a liberação periódica do respectivo 

desembolso financeiro para a organização social; 

V. Encerrados os processos de inventário, os cargos efetivos vagos e os em 

comissão serão considerados extintos; 

VI. A organização social que tiver absorvido as atribuições das unidades extintas 

poderá adotar os símbolos designativos destes, seguidos da identificação "OS". 
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        § 1o A absorção pelas organizações sociais das atividades das unidades extintas 

efetivar-se-á mediante a celebração de contrato de gestão, na forma dos arts. 6o e 7o. 

        § 2o Poderá ser adicionada às dotações orçamentárias referidas no inciso IV 

parcela dos recursos decorrentes da economia de despesa incorrida pela União com 

os cargos e funções comissionados existentes nas unidades extintas. 

        Art. 23. É o Poder Executivo autorizado a ceder os bens e os servidores da 

Fundação Roquette Pinto no Estado do Maranhão ao Governo daquele Estado. 

        Art. 23-A.  Os servidores oriundos da extinta Fundação Roquette Pinto e do 
extinto Território Federal de Fernando de Noronha poderão ser redistribuídos ou 
cedidos para órgãos e entidades da Administração Pública Federal, 
independentemente do disposto no inciso II do art. 37 e no inciso I do art. 93 da Lei 
no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, assegurados todos os direitos e vantagens, 
inclusive o pagamento de gratificação de desempenho ou de produtividade, sem 
alteração de cargo ou de tabela remuneratória. (Incluído pela Medida Provisória nº 
479, de 2009) 

        Parágrafo único.  As disposições do caput aplicam-se aos servidores que se 
encontram cedidos nos termos do inciso I do art. 22 e do art. 23 desta Lei. (Incluído 
pela Medida Provisória nº 479, de 2009) 

Art. 23-A.  Os servidores oriundos da extinta Fundação Roquette Pinto e do 
extinto Território Federal de Fernando de Noronha poderão ser redistribuídos ou 
cedidos para órgãos e entidades da Administração Pública Federal, 
independentemente do disposto no inciso II do art. 37 e no inciso I do art. 93 da Lei 
no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, assegurados todos os direitos e vantagens, 
inclusive o pagamento de gratificação de desempenho ou de produtividade, sem 
alteração de cargo ou de tabela remuneratória (Incluído pela Lei nº 12.269, de 2010). 

Parágrafo único.  As disposições do caput aplicam-se aos servidores que se 
encontram cedidos nos termos do inciso I do art. 22 e do art. 23 desta Lei (Incluído 
pela Lei nº 12.269, de 2010). 

        Art. 24. São convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória 

no 1.648-7, de 23 de abril de 1998. 

        Art. 25. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 15 de Maio de 1998; 177o da Independência e 110o da República. 
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LEI Nº 8.742, DE 7, DE DEZEMBRO DE 1993. 

Regulamento 
Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras 

providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

CAPÍTULO I 

DAS DEFINIÇÕES E DOS OBJETIVOS 

        Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de 

Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através 

de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir 

o atendimento às necessidades básicas. 

Art. 2o  A assistência social tem por objetivos: (Redação dada pela Lei nº 12.435, 
de 2011). 

I - a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à 
prevenção da incidência de riscos, especialmente: (Redação dada pela Lei nº 12.435, 
de 2011). 

a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 
velhice; (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011). 

b) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes; (Incluído pela Lei nº 
12.435, de 2011). 

c) a promoção da integração ao mercado de trabalho; (Incluído pela Lei nº 
12.435, de 2011). 

d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua 
integração à vida comunitária; e (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011). 

e) a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com 
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua família; (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011) 



99 

 

  

FENAC – FEDERAÇÃO NACIONAL DE CULTURA WWW.FENAC.ORG.BR 

 

II - a vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade 
protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de 
vitimizações e danos; (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011). 

III - a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no 
conjunto das provisões socioassistenciais. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 
2011). 

Parágrafo único.  Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social realiza-
se de forma integrada às políticas setoriais, garantindo mínimos sociais e provimento 
de condições para atender contingências sociais e promovendo a universalização dos 
direitos sociais. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011). 

Art. 3o  Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas 
sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e 
assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta Lei, bem como as que atuam 
na defesa e garantia de direitos. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011). 

§ 1o  São de atendimento aquelas entidades que, de forma continuada, 
permanente e planejada, prestam serviços, executam programas ou projetos e 
concedem benefícios de prestação social básica ou especial, dirigidos às famílias e 
indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, nos termos desta 
Lei, respeitadas as deliberações do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), 
de que tratam os incisos I e II do art. 18. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011). 

§ 2o  São de assessoramento aquelas que, de forma continuada, permanente e 
planejada, prestam serviços e executam programas ou projetos voltados 
prioritariamente para o fortalecimento dos movimentos sociais e das organizações de 
usuários, formação e capacitação de lideranças, dirigidos ao público da política de 
assistência social, nos termos desta Lei, e respeitadas as deliberações do CNAS, de 
que tratam os incisos I e II do art. 18. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011) 

§ 3o  São de defesa e garantia de direitos àqueles que, de forma continuada, 
permanente e planejada, prestam serviços e executam programas e projetos voltados 
prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção 
de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, 
articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política 
de assistência social, nos termos desta Lei, e respeitadas as deliberações do CNAS, 
de que tratam os incisos I e II do art. 18. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011) 
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CAPÍTULO II 

DOS PRINCÍPIOS E DAS DIRETRIZES 

 

SEÇÃO I 

DOS PRINCÍPIOS 

        Art. 4º A assistência social rege-se pelos seguintes princípios: 

        I - supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de 

rentabilidade econômica; 

        II - universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação 

assistencial alcançável pelas demais políticas públicas; 

        III - respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios 

e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se 

qualquer comprovação vexatória de necessidade; 

        IV - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de 

qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais; 

        V - divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, 

bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua 

concessão. 

 

SEÇÃO II 

DAS DIRETRIZES 

        Art. 5º A organização da assistência social tem como base as seguintes diretrizes: 

        I - descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios, e comando único das ações em cada esfera de governo; 

        II - participação da população, por meio de organizações representativas, na 

formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis; 
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        III - primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de 

assistência social em cada esfera de governo. 

 

CAPÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO E DA GESTÃO 

Art. 6o  A gestão das ações na área de assistência social fica organizada sob a 
forma de sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de 
Assistência Social (Suas), com os seguintes objetivos: (Redação dada pela Lei nº 
12.435, de 2011). 

I - consolidar a gestão compartilhada, o financiamento e a cooperação técnica 
entre os entes federativos que, de modo articulado, operam a proteção social não 
contributiva; (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011). 

II - integrar a rede pública e privada de serviços, programas, projetos e benefícios 
de assistência social, na forma do art. 6o-C; (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011). 

III - estabelecer as responsabilidades dos entes federativos na organização, 
regulação, manutenção e expansão das ações de assistência social; 

IV - definir os níveis de gestão, respeitadas as diversidades regionais e 
municipais; (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011). 

V - Implementar a gestão do trabalho e a educação permanente na assistência 
social; (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011). 

VI - estabelecer a gestão integrada de serviços e benefícios; e (Incluído pela Lei 
nº 12.435, de 2011). 

VII - afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos. (Incluído pela 
Lei nº 12.435, de 2011). 

§ 1o  As ações ofertadas no âmbito do SUAS têm por objetivo a proteção à família, 
à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice e, como base de organização, o 
território.(Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011). 

§ 2o  O SUAS é integrado pelos entes federativos, pelos respectivos conselhos 
de assistência social e pelas entidades e organizações de assistência social abrangida 
por esta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011). 

§ 3o  A instância coordenadora da Política Nacional de Assistência Social é o 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. (Incluído pela Lei nº 12.435, 
de 2011) 
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Art. 6o-A.  A assistência social organiza-se pelos seguintes tipos de 
proteção: (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011). 

I - proteção social básica: conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios 
da assistência social que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social 
por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de 
vínculos familiares e comunitários; (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011). 

II - proteção social especial: conjunto de serviços, programas e projetos que tem 
por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a 
defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de 
famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de 
direitos. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011). 

Parágrafo único.  A vigilância socioassistencial é um dos instrumentos das 
proteções da assistência social que identifica e previne as situações de risco e 
vulnerabilidade social e seus agravos no território. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 
2011). 

Art. 6o-B.  As proteções sociais básica e especial serão ofertadas pela rede 
socioassistencial, de forma integrada, diretamente pelos entes públicos e/ou pelas 
entidades e organizações de assistência social vinculadas ao SUAS, respeitadas as 
especificidades de cada ação. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011). 

§ 1o A vinculação ao SUAS é o reconhecimento pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome de que a entidade de assistência social 
integra a rede socioassistencial. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011). 

§ 2o  Para o reconhecimento referido no § 1o, a entidade deverá cumprir os 
seguintes requisitos: (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011). 

I - constituir-se em conformidade com o disposto no art. 3o; (Incluído pela Lei nº 
12.435, de 2011). 

II - inscrever-se em Conselho Municipal ou do Distrito Federal, na forma do art. 
9o; (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011). 

III - integrar o sistema de cadastro de entidades de que trata o inciso XI do art. 
19. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011). 

§ 3o As entidades e organizações de assistência social vinculadas ao SUAS 
celebrarão convênios, contratos, acordos ou ajustes com o poder público para a 
execução, garantido financiamento integral, pelo Estado, de serviços, programas, 
projetos e ações de assistência social, nos limites da capacidade instalada, aos 
beneficiários abrangidos por esta Lei, observando-se as disponibilidades 
orçamentárias. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011). 
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§ 4o  O cumprimento do disposto no § 3o será informado ao Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome pelo órgão gestor local da assistência 
social. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011). 

Art. 6o-C.  As proteções sociais, básica e especial, serão ofertadas 
precipuamente no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e no Centro de 
Referência Especializada de Assistência Social (CREAS), respectivamente, e pelas 
entidades sem fins lucrativos de assistência social de que trata o art. 3o desta 
Lei. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011). 

§ 1o  O CRAS é a unidade pública municipal, de base territorial, localizada em 
áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação 
dos serviços socioassistenciais no seu território de abrangência e à prestação de 
serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica às 
famílias. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011). 

§ 2o  O CREAS é a unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual 
ou regional, destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se 
encontram em situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos ou 
contingência, que demandam intervenções especializadas da proteção social 
especial. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011). 

§ 3o Os CRAS e os CREAS são unidades públicas estatais instituídas no âmbito 
do SUAS, que possuem interface com as demais políticas públicas e articulam, 
coordenam e ofertam os serviços, programas, projetos e benefícios da assistência 
social. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011). 

Art. 6o-D.  As instalações dos CRAS e dos CREAS devem ser compatíveis com 
os serviços neles ofertados, com espaços para trabalhos em grupo e ambientes 
específicos para recepção e atendimento reservado das famílias e indivíduos, 
asseguradas a acessibilidade às pessoas idosas e com deficiência. (Incluído pela Lei 
nº 12.435, de 2011). 

Art. 6o-E.  Os recursos do financiamento do SUAS, destinados à execução das 
ações continuadas de assistência social, poderão ser aplicados no pagamento dos 
profissionais que integrarem as equipes de referência, responsáveis pela organização 
e oferta daquelas ações, conforme percentual apresentado pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome e aprovado pelo CNAS. (Incluído pela Lei 
nº 12.435, de 2011) 

Parágrafo único.  A formação das equipes de referência deverá considerar o 
número de famílias e indivíduos referenciados, os tipos e modalidades de atendimento 
e as aquisições que devem ser garantidas aos usuários, conforme deliberações do 
CNAS. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011) 

        Art. 7º As ações de assistência social, no âmbito das entidades e organizações 

de assistência social, observarão as normas expedidas pelo Conselho Nacional de 

Assistência Social (CNAS), de que trata o art. 17 desta lei. 
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        Art. 8º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, observados os 

princípios e diretrizes estabelecidos nesta lei, fixarão suas respectivas Políticas de 

Assistência Social. 

        Art. 9º O funcionamento das entidades e organizações de assistência social 

depende de prévia inscrição no respectivo Conselho Municipal de Assistência Social, 

ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, conforme o caso. 

        § 1º A regulamentação desta lei definirá os critérios de inscrição e funcionamento 

das entidades com atuação em mais de um município no mesmo Estado, ou em mais 

de um Estado ou Distrito Federal. 

        § 2º Cabe ao Conselho Municipal de Assistência Social e ao Conselho de 

Assistência Social do Distrito Federal a fiscalização das entidades referidas no caput 

na forma prevista em lei ou regulamento. 

        § 3º   (Revogado pela Lei nº 12.101, de 2009). 

        § 4º As entidades e organizações de assistência social podem, para defesa de 

seus direitos referentes à inscrição e ao funcionamento, recorrer aos Conselhos 

Nacional, Estaduais, Municipais e do Distrito Federal. 

        Art. 10. A União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal podem celebrar 

convênios com entidades e organizações de assistência social, em conformidade com 

os Planos aprovados pelos respectivos Conselhos. 

        Art. 11. As ações das três esferas de governo na área de assistência social 

realizam-se de forma articulada, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera 

federal e a coordenação e execução dos programas, em suas respectivas esferas, 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 

        Art. 12. Compete à União: 

        I - responder pela concessão e manutenção dos benefícios de prestação 

continuada definidos no art. 203 da Constituição     Federal; 

II - Cofinanciar, por meio de transferência automática, o aprimoramento da 

gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito 

nacional; (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) 
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        III - atender, em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, às 

ações assistenciais de caráter de emergência. 

IV - realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social e 

assessorar Estados, Distrito Federal e Municípios para seu desenvolvimento. (Incluído 

pela Lei nº 12.435, de 2011) 

Art. 12-A.  A União apoiará financeiramente o aprimoramento à gestão 
descentralizada dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, 
por meio do Índice de Gestão Descentralizada (IGD) do Sistema Único de Assistência 
Social (Suas), para a utilização no âmbito dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal, destinado, sem prejuízo de outras ações a serem definidas em regulamento, 
a:(Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011) 

I - medir os resultados da gestão descentralizada do Suas, com base na atuação 
do gestor estadual, municipal e do Distrito Federal na implementação, execução e 
monitoramento dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, 
bem como na articulação intersetorial; (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011) 

II - incentivar a obtenção de resultados qualitativos na gestão estadual, municipal 
e do Distrito Federal do Suas; e (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011) 

III - calcular o montante de recursos a serem repassados aos entes federados a 
título de apoio financeiro à gestão do Suas. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011) 

§ 1o  Os resultados alcançados pelo ente federado na gestão do Suas, aferidos 
na forma de regulamento, serão considerados como prestação de contas dos recursos 
a serem transferidos a título de apoio financeiro. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011) 

§ 2o  As transferências para apoio à gestão descentralizada do Suas adotarão a 
sistemática do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família, previsto 
no art. 8o da Lei no 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e serão efetivadas por meio de 
procedimento integrado àquele índice. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011) 

§ 3o  VETADO ¹.  (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011) 

§ 4o  Para fins de fortalecimento dos Conselhos de Assistência Social dos 
Estados, Municípios e Distrito Federal, percentual dos recursos transferidos deverá 
ser gasto com atividades de apoio técnico e operacional àqueles colegiados, na forma 
fixada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, sendo vedada 
a utilização dos recursos para pagamento de pessoal efetivo e de gratificações de 
qualquer natureza a servidor público estadual, municipal ou do Distrito 
Federal. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011) 

        Art. 13. Compete aos Estados: 
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I - destinar recursos financeiros aos Municípios, a título de participação no custeio 
do pagamento dos benefícios eventuais de que trata o art. 22, mediante critérios 
estabelecidos pelos Conselhos Estaduais de Assistência Social; (Redação dada pela 
Lei nº 12.435, de 2011) 

II - cofinanciar, por meio de transferência automática, o aprimoramento da 
gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito 
regional ou local; (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) 

        III - atender, em conjunto com os Municípios, às ações assistenciais de caráter 

de emergência; 

        IV - estimular e apoiar técnica e financeiramente as associações e consórcios 

municipais na prestação de serviços de assistência social; 

        V - prestar os serviços assistenciais cujos custos ou ausência de demanda 

municipal justifiquem uma rede regional de serviços, desconcentrada, no âmbito do 

respectivo Estado. 

VI - realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social e 

assessorar os Municípios para seu desenvolvimento. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 

2011) 

        Art. 14. Compete ao Distrito Federal: 

I - destinar recursos financeiros para custeio do pagamento dos benefícios 

eventuais de que trata o art. 22, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos de 

Assistência Social do Distrito Federal; (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) 

        II - efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral; 

        III - executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com 

organizações da sociedade civil; 

        IV - atender às ações assistenciais de caráter de emergência; 

        V - prestar os serviços assistenciais de que trata o art. 23 desta lei. 

VI - cofinanciar o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os 
projetos de assistência social em âmbito local; (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011) 
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VII - realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social em 
seu âmbito. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011) 

        Art. 15. Compete aos Municípios: 

I - destinar recursos financeiros para custeio do pagamento dos benefícios 

eventuais de que trata o art. 22, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos 

Municipais de Assistência Social; (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) 

        II - efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral; 

        III - executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com 

organizações da sociedade civil; 

        IV - atender às ações assistenciais de caráter de emergência; 

        V - prestar os serviços assistenciais de que trata o art. 23 desta lei. 

VI - cofinanciar o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os 
projetos de assistência social em âmbito local; (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011) 

VII - realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social em 
seu âmbito. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011) 

Art. 16.  As instâncias deliberativas do Suas, de caráter permanente e 

composição paritária entre governo e sociedade civil, são: (Redação dada pela Lei nº 

12.435, de 2011) 

        I - o Conselho Nacional de Assistência Social; 

        II - os Conselhos Estaduais de Assistência Social; 

        III - o Conselho de Assistência Social do Distrito Federal; 

        IV - os Conselhos Municipais de Assistência Social. 

Parágrafo único. Os Conselhos de Assistência Social estão vinculados ao órgão 

gestor de assistência social, que deve prover a infraestrutura necessária ao seu 

funcionamento, garantindo recursos materiais, humanos e financeiros, inclusive com 

despesas referentes a passagens e diárias de conselheiros representantes do 
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governo ou da sociedade civil, quando estiverem no exercício de suas 

atribuições. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011) 

        Art. 17. Fica instituído o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), órgão 

superior de deliberação colegiada, vinculado à estrutura do órgão da Administração 

Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência 

Social, cujos membros, nomeados pelo Presidente da República, têm mandato de 2 

(dois) anos, permitida uma única recondução por igual período. 

        § 1º O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) é composto por 18 

(dezoito) membros e respectivos suplentes, cujos nomes são indicados ao órgão da 

Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de 

Assistência Social, de acordo com os critérios seguintes: 

        I - 9 (nove) representantes governamentais, incluindo 1 (um) representante dos 

Estados e 1 (um) dos Municípios; 

        II - 9 (nove) representantes da sociedade civil, dentre representantes dos usuários 

ou de organizações de usuários, das entidades e organizações de assistência social 

e dos trabalhadores do setor, escolhidos em foro próprio sob fiscalização do Ministério 

Público Federal. 

        § 2º O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) é presidido por um de 

seus integrantes, eleito dentre seus membros, para mandato de 1 (um) ano, permitida 

uma única recondução por igual período. 

        § 3º O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) contará com uma 

Secretaria Executiva, a qual terá sua estrutura disciplinada em ato do Poder Executivo. 

§ 4o Os Conselhos de que tratam os incisos II, III e IV do art. 16, com competência 

para acompanhar a execução da política de assistência social, apreciar e aprovar a 

proposta orçamentária, em consonância com as diretrizes das conferências nacionais, 

estaduais, distrital e municipais, de acordo com seu âmbito de atuação, deverão ser 

instituídos, respectivamente, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, 

mediante lei específica. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) 

        Art. 18. Compete ao Conselho Nacional de Assistência Social: 

        I - aprovar a Política Nacional de Assistência Social; 



109 

 

  

FENAC – FEDERAÇÃO NACIONAL DE CULTURA WWW.FENAC.ORG.BR 

 

        II - normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e 

privada no campo da assistência social; 

        III - acompanhar e fiscalizar o processo de certificação das entidades e 
organizações de assistência social no Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome; (Redação dada pela Lei nº 12.101, de 2009) 

        IV - apreciar relatório anual que conterá a relação de entidades e organizações 
de assistência social certificadas como beneficentes e encaminhá-lo para 
conhecimento dos Conselhos de Assistência Social dos Estados, Municípios e do 
Distrito Federal; (Redação dada pela Lei nº 12.101, de 2009) 

        V - zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de assistência 

social; 

        VI - a partir da realização da II Conferência Nacional de Assistência Social em 

1997, convocar ordinariamente a cada quatro anos a Conferência Nacional de 

Assistência Social, que terá a atribuição de avaliar a situação da assistência social e 

propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema; (Redação dada pela Lei nº 9.720, 

de 26.4.1991) 

        VII - VETADO ². 

        VIII - apreciar e aprovar a proposta orçamentária da Assistência Social a ser 

encaminhada pelo órgão da Administração Pública Federal responsável pela 

coordenação da Política Nacional de Assistência Social; 

        IX - aprovar critérios de transferência de recursos para os Estados, Municípios e 

Distrito Federal, considerando, para tanto, indicadores que informem sua 

regionalização mais equitativa, tais como: população, renda per capita, mortalidade 

infantil e concentração de renda, além de disciplinar os procedimentos de repasse de 

recursos para as entidades e organizações de assistência social, sem prejuízo das 

disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

        X - acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e 

o desempenho dos programas e projetos aprovados; 

        XI - estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os programas anuais e plurianuais 

do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS); 
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        XII - indicar o representante do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) 

junto ao Conselho Nacional da Seguridade Social; 

        XIII - elaborar e aprovar seu regimento interno; 

        XIV - divulgar, no Diário Oficial da União, todas as suas decisões, bem como as 

contas do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) e os respectivos pareceres 

emitidos. 

        Parágrafo único.    (Revogado pela Lei nº 12.101, de 2009) 

        Art. 19. Compete ao órgão da Administração Pública Federal responsável pela 

coordenação da Política Nacional de Assistência Social: 

        I - coordenar e articular as ações no campo da assistência social; 

        II - propor ao Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) a Política Nacional 

de Assistência Social, suas normas gerais, bem como os critérios de prioridade e de 

elegibilidade, além de padrões de qualidade na prestação de benefícios, serviços, 

programas e projetos; 

        III - prover recursos para o pagamento dos benefícios de prestação continuada 

definidos nesta lei; 

        IV - elaborar e encaminhar a proposta orçamentária da assistência social, em 

conjunto com as demais da Seguridade Social; 

        V - propor os critérios de transferência dos recursos de que trata esta lei; 

        VI - proceder à transferência dos recursos destinados à assistência social, na 

forma prevista nesta lei; 

        VII - encaminhar à apreciação do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) 

relatórios trimestrais e anuais de atividades e de realização financeira dos recursos; 

        VIII - prestar assessoramento técnico aos Estados, ao Distrito Federal, aos 

Municípios e às entidades e organizações de assistência social; 

        IX - formular política para a qualificação sistemática e continuada de recursos 

humanos no campo da assistência social; 
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        X - desenvolver estudos e pesquisas para fundamentar as análises de 

necessidades e formulação de proposições para a área; 

        XI - coordenar e manter atualizado o sistema de cadastro de entidades e 

organizações de assistência social, em articulação com os Estados, os Municípios e 

o Distrito Federal; 

        XII - articular-se com os órgãos responsáveis pelas políticas de saúde e 

previdência social, bem como com os demais responsáveis pelas políticas 

socioeconômicas setoriais, visando à elevação do patamar mínimo de atendimento às 

necessidades básicas; 

        XIII - expedir os atos normativos necessários à gestão do Fundo Nacional de 

Assistência Social (FNAS), de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho 

Nacional de Assistência Social (CNAS); 

        XIV - elaborar e submeter ao Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) 

os programas anuais e plurianuais de aplicação dos recursos do Fundo Nacional de 

Assistência Social (FNAS). 

CAPÍTULO IV 

Dos Benefícios, dos Serviços, dos Programas e dos Projetos de Assistência Social 

SEÇÃO I 

Do Benefício de Prestação Continuada 

Art. 20.  O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo 
mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais 
que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la 
provida por sua família. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) 

§ 1o  Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, 
o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o 
padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, 
desde que vivam sob o mesmo teto. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) 

§ 2o  Para efeito de concessão deste benefício, considera-se pessoa com 
deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir 
sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 
demais pessoas.     (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011) 
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§ 3o  Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência 
ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do 
salário-mínimo. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) 

§ 4o  O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo 
beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, 
salvo os da assistência médica e da pensão especial de natureza 
indenizatória. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) 

§ 5o A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não 
prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação 
continuada. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) 

§ 6º A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau 
de impedimento de que trata o § 2o, composta por avaliação médica e avaliação social 
realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do Instituto Nacional de 
Seguro Social - INSS.     (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011) 

        § 7o Na hipótese de não existirem serviços no município de residência do 

beneficiário, fica assegurado, na forma prevista em regulamento, o seu 

encaminhamento ao município mais próximo que contar com tal estrutura. (Incluído 

pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998) 

        § 8o A renda familiar mensal a que se refere o § 3o deverá ser declarada pelo 

requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos 

previstos no regulamento para o deferimento do pedido.(Incluído pela Lei nº 9.720, de 

30.11.1998)        

§ 9º  A remuneração da pessoa com deficiência na condição de aprendiz não 
será considerada para fins do cálculo a que se refere o § 3o deste artigo.      (Inclído 
pela Lei nº 12.470, de 2011) 

§ 10.  Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 2o deste 
artigo, aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos.      (Inclído pela 
Lei nº 12.470, de 2011) 

        Art. 21. O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 (dois) 

anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem. (Vide Lei 

nº 9.720, de 30.11.1998) 

        § 1º O pagamento do benefício cessa no momento em que forem superadas as 

condições referidas no caput, ou em caso de morte do beneficiário. 
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        § 2º O benefício será cancelado quando se constatar irregularidade na sua 

concessão ou utilização. 

§ 3o  O desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras ou educacionais e 
a realização de atividades não remuneradas de habilitação e reabilitação, entre outras, 
não constituem motivo de suspensão ou cessação do benefício da pessoa com 
deficiência. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011) 

         § 4º  A cessação do benefício de prestação continuada concedido à pessoa com 

deficiência não impede nova concessão do benefício, desde que atendidos os 

requisitos definidos em regulamento. (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)        

Art. 21-A. O benefício de prestação continuada será suspenso pelo órgão 
concedente quando a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive 
na condição de microempreendedor individual. (Incluído pela Lei nº 12.470, de 2011) 

§ 1o Extinta a relação trabalhista ou a atividade empreendedora de que trata 
o caput deste artigo e, quando for o caso, encerrado o prazo de pagamento do seguro-
desemprego e não tendo o beneficiário adquirido direito a qualquer benefício 
previdenciário, poderá ser requerida a continuidade do pagamento do benefício 
suspenso, sem necessidade de realização de perícia médica ou reavaliação da 
deficiência e do grau de incapacidade para esse fim, respeitado o período de revisão 
previsto no caput do art. 21.      (Incluído pela Lei nº 12.470, de 2011) 

§ 2o A contratação de pessoa com deficiência como aprendiz não acarreta a 
suspensão do benefício de prestação continuada, limitado a 2 (dois) anos o 
recebimento concomitante da remuneração e do benefício. (Incluído pela Lei nº 
12.470, de 2011) 

SEÇÃO II 

Dos Benefícios Eventuais 

Art. 22. Entendem-se por benefícios eventuais as provisões suplementares e 
provisórias que integram organicamente as garantias do Suas e são prestadas aos 
cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade 
temporária e de calamidade pública. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) 

§ 1o A concessão e o valor dos benefícios de que trata este artigo serão definidos 
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios e previstos nas respectivas leis 
orçamentárias anuais, com base em critérios e prazos definidos pelos respectivos 
Conselhos de Assistência Social. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) 

§ 2o O CNAS, ouvidas as respectivas representações de Estados e Municípios 
dele participantes, poderá propor, na medida das disponibilidades orçamentárias das 
3 (três) esferas de governo, a instituição de benefícios subsidiários no valor de até 
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25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo para cada criança de até 6 (seis) anos 
de idade. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) 

§ 3o Os benefícios eventuais subsidiários não poderão ser cumulados com 
aqueles instituídos pelas Leis no 10.954, de 29 de setembro de 2004, e no 10.458, de 
14 de maio de 2002. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) 

SEÇÃO III 

Dos Serviços 

Art. 23. Entendem-se por serviços socioassistenciais as atividades continuadas 
que visem à melhoria de vida da população e cujas ações, voltadas para as 
necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos 
nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) 

§ 1o O regulamento instituirá os serviços socioassistenciais. (Incluído pela Lei nº 
12.435, de 2011) 

§ 2o Na organização dos serviços da assistência social serão criados programas 
de amparo, entre outros: (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011) 

I - às crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, em 
cumprimento ao disposto no art. 227 da Constituição Federal e na Lei no 8.069, de 13 
de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); (Incluído pela Lei nº 12.435, 
de 2011) 

II - às pessoas que vivem em situação de rua. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 
2011) 

SEÇÃO IV 

Dos Programas de Assistência Social 

        Art. 24. Os programas de assistência social compreendem ações integradas e 

complementares com objetivos, tempo e área de abrangência definidos para 

qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços assistenciais. 

        § 1º Os programas de que trata este artigo serão definidos pelos respectivos 

Conselhos de Assistência Social, obedecidos os objetivos e princípios que regem esta 

lei, com prioridade para a inserção profissional e social. 
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§ 2o  Os programas voltados para o idoso e a integração da pessoa com 

deficiência serão devidamente articulados com o benefício de prestação continuada 

estabelecido no art. 20 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) 

Art. 24-A.  Fica instituído o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 
(Paif), que integra a proteção social básica e consiste na oferta de ações e serviços 
socioassistenciais de prestação continuada, nos Cras, por meio do trabalho social com 
famílias em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de prevenir o 
rompimento dos vínculos familiares e a violência no âmbito de suas relações, 
garantindo o direito à convivência familiar e comunitária. (Incluído pela Lei nº 12.435, 
de 2011) 

Parágrafo único.  Regulamento definirá as diretrizes e os procedimentos do 
Paif. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011) 

Art. 24-B.  Fica instituído o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 
Famílias e Indivíduos (Paefi), que integra a proteção social especial e consiste no 
apoio, orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos em situação de ameaça 
ou violação de direitos, articulando os serviços socioassistenciais com as diversas 
políticas públicas e com órgãos do sistema de garantia de direitos. (Incluído pela Lei 
nº 12.435, de 2011) 

Parágrafo único.  Regulamento definirá as diretrizes e os procedimentos do 
Paefi. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011) 

Art. 24-C.  Fica instituído o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), 
de caráter intersetorial, integrante da Política Nacional de Assistência Social, que, no 
âmbito do Suas, compreende transferências de renda, trabalho social com famílias e 
oferta de serviços socioeducativos para crianças e adolescentes que se encontrem 
em situação de trabalho. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011) 

§ 1o O Peti tem abrangência nacional e será desenvolvido de forma articulada 
pelos entes federados, com a participação da sociedade civil, e tem como objetivo 
contribuir para a retirada de crianças e adolescentes com idade inferior a 16 
(dezesseis) anos em situação de trabalho, ressalvada a condição de aprendiz, a partir 
de 14 (quatorze) anos. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011) 

§ 2o As crianças e os adolescentes em situação de trabalho deverão ser 
identificados e ter os seus dados inseridos no Cadastro Único para Programas Sociais 
do Governo Federal (CadÚnico), com a devida identificação das situações de trabalho 
infantil. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011) 

SEÇÃO V 

Dos Projetos de Enfrentamento da Pobreza 
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        Art. 25. Os projetos de enfrentamento da pobreza compreendem a instituição de 

investimento econômico-social nos grupos populares, buscando subsidiar, financeira 

e tecnicamente, iniciativas que lhes garantam meios, capacidade produtiva e de 

gestão para melhoria das condições gerais de subsistência, elevação do padrão da 

qualidade de vida, a preservação do meio-ambiente e sua organização social. 

        Art. 26. O incentivo a projetos de enfrentamento da pobreza assentar-se-á em 

mecanismos de articulação e de participação de diferentes áreas governamentais e 

em sistema de cooperação entre organismos governamentais, não governamentais e 

da sociedade civil. 

CAPÍTULO V 

Do Financiamento da Assistência Social 

        Art. 27. Fica o Fundo Nacional de Ação Comunitária (Funac), instituído 

pelo Decreto nº 91.970, de 22 de novembro de 1985, ratificado pelo Decreto 

Legislativo nº 66, de 18 de dezembro de 1990, transformado no Fundo Nacional de 

Assistência Social (FNAS). 

        Art. 28. O financiamento dos benefícios, serviços, programas e projetos 

estabelecidos nesta lei far-se-á com os recursos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, das demais contribuições sociais previstas no art. 195 da 

Constituição Federal, além daqueles que compõem o Fundo Nacional de Assistência 

Social (FNAS). 

§ 1o  Cabe ao órgão da Administração Pública responsável pela coordenação da 

Política de Assistência Social nas 3 (três) esferas de governo gerir o Fundo de 

Assistência Social, sob orientação e controle dos respectivos Conselhos de 

Assistência Social. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) 

        § 2º O Poder Executivo disporá, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar 

da data de publicação desta lei, sobre o regulamento e funcionamento do Fundo 

Nacional de Assistência Social (FNAS). 

§ 3o O financiamento da assistência social no Suas deve ser efetuado mediante 

cofinanciamento dos 3 (três) entes federados, devendo os recursos alocados nos 

fundos de assistência social ser voltados à operacionalização, prestação, 
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aprimoramento e viabilização dos serviços, programas, projetos e benefícios desta 

política. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011) 

        Art. 28-A.  Constitui receita do Fundo Nacional de Assistência Social, o produto 

da alienação dos bens imóveis da extinta Fundação Legião Brasileira de 

Assistência. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 2001) 

        Art. 29. Os recursos de responsabilidade da União destinados à assistência social 

serão automaticamente repassados ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), 

à medida que se forem realizando as receitas. 

        Parágrafo único.  Os recursos de responsabilidade da União destinados ao 

financiamento dos benefícios de prestação continuada, previstos no art. 20, poderão 

ser repassados pelo Ministério da Previdência e Assistência Social diretamente ao 

INSS, órgão responsável pela sua execução e manutenção. (Incluído pela Lei nº 

9.720, de 30.11.1998) 

        Art. 30. É condição para os repasses, aos Municípios, aos Estados e ao Distrito 

Federal, dos recursos de que trata esta lei, a efetiva instituição e funcionamento de: 

        I - Conselho de Assistência Social, de composição paritária entre governo e 

sociedade civil; 

        II - Fundo de Assistência Social, com orientação e controle dos respectivos 

Conselhos de Assistência Social; 

        III - Plano de Assistência Social. 

        Parágrafo único.  É, ainda, condição para transferência de recursos do FNAS aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a comprovação orçamentária dos 

recursos próprios destinados à Assistência Social, alocados em seus respectivos 

Fundos de Assistência Social, a partir do exercício de 1999. (Incluído pela Lei nº 9.720, 

de 30.11.1998) 

Art. 30-A.  O cofinanciamento dos serviços, programas, projetos e benefícios 
eventuais, no que couber, e o aprimoramento da gestão da política de assistência 
social no Suas se efetuam por meio de transferências automáticas entre os fundos de 
assistência social e mediante alocação de recursos próprios nesses fundos nas 3 
(três) esferas de governo. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011) 
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Parágrafo único.  As transferências automáticas de recursos entre os fundos de 
assistência social efetuadas à conta do orçamento da seguridade social, conforme o 
art. 204 da Constituição Federal, caracterizam-se como despesa pública com a 
seguridade social, na forma do art. 24 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 
2000. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011) 

Art. 30-B.  Caberá ao ente federado responsável pela utilização dos recursos do 
respectivo Fundo de Assistência Social o controle e o acompanhamento dos serviços, 
programas, projetos e benefícios, por meio dos respectivos órgãos de controle, 
independentemente de ações do órgão repassador dos recursos. (Incluído pela Lei nº 
12.435, de 2011) 

Art. 30-C.  A utilização dos recursos federais descentralizados para os fundos de 
assistência social dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal será declarada 
pelos entes recebedores ao ente transferidor, anualmente, mediante relatório de 
gestão submetido à apreciação do respectivo Conselho de Assistência Social, que 
comprove a execução das ações na forma de regulamento. (Incluído pela Lei nº 
12.435, de 2011) 

Parágrafo único.  Os entes transferidores poderão requisitar informações 
referentes à aplicação dos recursos oriundos do seu fundo de assistência social, para 
fins de análise e acompanhamento de sua boa e regular utilização. (Incluído pela Lei 
nº 12.435, de 2011) 

CAPÍTULO VI 

Das Disposições Gerais e Transitórias 

        Art. 31. Cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos direitos 

estabelecidos nesta lei. 

        Art. 32. O Poder Executivo terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da 

publicação desta lei, obedecidas as normas por ela instituídas, para elaborar e 

encaminhar projeto de lei dispondo sobre a extinção e reordenamento dos órgãos de 

assistência social do Ministério do Bem-Estar Social. 

        § 1º O projeto de que trata este artigo definirá formas de transferências de 

benefícios, serviços, programas, projetos, pessoal, bens móveis e imóveis para a 

esfera municipal. 

        § 2º O Ministro de Estado do Bem-Estar Social indicará Comissão encarregada 

de elaborar o projeto de lei de que trata este artigo, que contará com a participação 

das organizações dos usuários, de trabalhadores do setor e de entidades e 

organizações de assistência social. 
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        Art. 33. Decorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias da promulgação desta lei, 

fica extinto o Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS), revogando-se, em 

consequência, os Decretos-Lei n.º 525, de 1º de julho de 1938, e 657, de 22 de julho 

de 1943. 

        § 1º O Poder Executivo tomará as providências necessárias para a instalação do 

Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e a transferência das atividades que 

passarão à sua competência dentro do prazo estabelecido no caput, de forma a 

assegurar não haja solução de continuidade. 

        § 2º O acervo do órgão de que trata o caput será transferido, no prazo de 60 

(sessenta) dias, para o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), que 

promoverá, mediante critérios e prazos a serem fixados, a revisão dos processos de 

registro e certificado de entidade de fins filantrópicos das entidades e organização de 

assistência social, observado o disposto no art. 3º desta lei. 

        Art. 34. A União continuará exercendo papel supletivo nas ações de assistência 

social, por ela atualmente executadas diretamente no âmbito dos Estados, dos 

Municípios e do Distrito Federal, visando à implementação do disposto nesta lei, por 

prazo máximo de 12 (doze) meses, contados a partir da data da publicação desta lei. 

        Art. 35. Cabe ao órgão da Administração Pública Federal responsável pela 

coordenação da Política Nacional de Assistência Social operar os benefícios de 

prestação continuada de que trata esta lei, podendo, para tanto, contar com o 

concurso de outros órgãos do Governo Federal, na forma a ser estabelecida em 

regulamento. 

        Parágrafo único. O regulamento de que trata o caput definirá as formas de 

comprovação do direito ao benefício, as condições de sua suspensão, os 

procedimentos em casos de curatela e tutela e o órgão de credenciamento, de 

pagamento e de fiscalização, dentre outros aspectos. 

Art. 36.  As entidades e organizações de assistência social que incorrerem em 

irregularidades na aplicação dos recursos que lhes foram repassados pelos poderes 

públicos terão a sua vinculação ao Suas cancelada, sem prejuízo de responsabilidade 

civil e penal. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) 

        Art. 37.  O benefício de prestação continuada será devido após o cumprimento, 

pelo requerente, de todos os requisitos legais e regulamentares exigidos para a sua 
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concessão, inclusive apresentação da documentação necessária, devendo o seu 

pagamento ser efetuado em até quarenta e cinco dias após cumpridas as exigências 

de que trata este artigo. (Redação dada pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998), (Vide Lei 

nº 9.720, de 30.11.1998) 

        Parágrafo único.  No caso de o primeiro pagamento ser feito após o prazo previsto 

no caput, aplicar-se-á na sua atualização o mesmo critério adotado pelo INSS na 

atualização do primeiro pagamento de benefício previdenciário em atraso. (Incluído 

pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998) 

        Art. 38.    (Revogado pela Lei nº 12.435, de 2011) 

        Art. 39. O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), por decisão da 

maioria absoluta de seus membros, respeitados o orçamento da seguridade social e 

a disponibilidade do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), poderá propor ao 

Poder Executivo a alteração dos limites de renda mensal per capita definidos no § 3º 

do art. 20 e caput do art. 22. 

        Art. 40. Com a implantação dos benefícios previstos nos arts. 20 e 22 desta lei, 

extinguem-se a renda mensal vitalícia, o auxílio-natalidade e o auxílio-funeral 

existentes no âmbito da Previdência Social, conforme o disposto na Lei nº 8.213, de 

24 de julho de 1991. 

        § 1º  A transferência dos beneficiários do sistema previdenciário para a assistência 

social deve ser estabelecida de forma que o atendimento à população não sofra 

solução de continuidade. (Redação dada pela Lei nº 9.711, de 20.11.1998 

        § 2º  É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido o direito de requerer 

a renda mensal vitalícia junto ao INSS até 31 de dezembro de 1995, desde que 

atenda, alternativamente, aos requisitos estabelecidos nos incisos I, II ou III do § 

1º do art. 139 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. (Redação dada pela Lei nº 

9.711, de 20.11.1998 

        Art. 41. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

        Art. 42. Revogam-se as disposições em contrário. 

        Brasília, 7 de dezembro de 1993, 172º da Independência e 105º da República. 
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LEI Nº 12.101, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2009. 

Vide Lei nº 12.868, de 2013 

Dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes 

de assistência social; regula os procedimentos de 

isenção de contribuições para a seguridade social; altera 

a Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993; revoga 

dispositivos das Leis nos 8.212, de 24 de julho de 1991, 

9.429, de 26 de dezembro de 1996, 9.732, de 11 de 

dezembro de 1998, 10.684, de 30 de maio de 2003, e da 

Medida Provisória no 2.187-13, de 24 de agosto de 2001; 

e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1o  A certificação das entidades beneficentes de assistência social e a 
isenção de contribuições para a seguridade social serão concedidas às pessoas 
jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades 
beneficentes de assistência social com a finalidade de prestação de serviços nas 
áreas de assistência social, saúde ou educação, e que atendam ao disposto nesta 
Lei. 

Parágrafo único. -  VETADO¹ 

Art. 2o  As entidades de que trata o art. 1o deverão obedecer ao princípio da 
universalidade do atendimento, sendo vedado dirigir suas atividades exclusivamente 
a seus associados ou a categoria profissional. 

CAPÍTULO II 

DA CERTIFICAÇÃO 

Art. 3o  A certificação ou sua renovação será concedida à entidade beneficente 
que demonstre, no exercício fiscal anterior ao do requerimento, observado o período 
mínimo de 12 (doze) meses de constituição da entidade, o cumprimento do disposto 
nas Seções I, II, III e IV deste Capítulo, de acordo com as respectivas áreas de 
atuação, e cumpra, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

I - seja constituída como pessoa jurídica nos termos do caput do art. 1o; e 



125 

 

  

FENAC – FEDERAÇÃO NACIONAL DE CULTURA WWW.FENAC.ORG.BR 

 

II - preveja, em seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a 
destinação do eventual patrimônio remanescente a entidade sem fins lucrativos 
congêneres ou a entidades públicas. 

Parágrafo único.  O período mínimo de cumprimento dos requisitos de que trata 
este artigo poderá ser reduzido se a entidade for prestadora de serviços por meio de 
convênio ou instrumento congênere com o Sistema Único de Saúde - SUS ou com o 
Sistema Único de Assistência Social - SUAS, em caso de necessidade local atestada 
pelo gestor do respectivo sistema. 

Parágrafo único.  O período mínimo de cumprimento dos requisitos de que trata 
este artigo poderá ser reduzido se a entidade for prestadora de serviços por meio de 
contrato, convênio ou instrumento congênere com o Sistema Único de Saúde (SUS) 
ou com o Sistema Único de Assistência Social (Suas), em caso de necessidade local 
atestada pelo gestor do respectivo sistema. (Redação dada pela Lei nº 12.868, de 
2013) 

  

Seção I 

Da Saúde 

Art. 4o  Para ser considerada beneficente e fazer jus à certificação, a entidade de 
saúde deverá, nos termos do regulamento: 

I - comprovar o cumprimento das metas estabelecidas em convênio ou 
instrumento congênere celebrado com o gestor local do SUS; 

I - celebrar contrato, convênio ou instrumento congênere com o gestor do 
SUS; (Redação dada pela Lei nº 12.868, de 2013) 

II - ofertar a prestação de seus serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% 
(sessenta por cento); 

III - comprovar, anualmente, a prestação dos serviços de que trata o inciso II, 
com base no somatório das internações realizadas e dos atendimentos ambulatoriais 
prestados. 

III - comprovar, anualmente, da forma regulamentada pelo Ministério da Saúde, 
a prestação dos serviços de que trata o inciso II, com base nas internações e nos 
atendimentos ambulatoriais realizados. (Redação dada pela Lei nº 12.453, de 2011) 

§ 1o  O atendimento do percentual mínimo de que trata o caput pode ser 
individualizado por estabelecimento ou pelo conjunto de estabelecimentos de saúde 
da pessoa jurídica, desde que não abranja outra entidade com personalidade jurídica 
própria que seja por ela mantida. 
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§ 2o  Para fins do disposto no § 1o, no conjunto de estabelecimentos de saúde da 
pessoa jurídica, poderá ser incorporado aquele vinculado por força de contrato de 
gestão, na forma do regulamento. 

§ 3o  Para fins do disposto no inciso III do caput, a entidade de saúde que aderir 
a programas e estratégias prioritárias definidas pelo Ministério da Saúde fará jus a 
índice percentual que será adicionado ao total de prestação de seus serviços 
ofertados ao SUS, observado o limite máximo de 10% (dez por cento), conforme 
estabelecido em ato do Ministro de Estado da Saúde. (Incluído pela Lei nº 12.868, de 
2013) 

Art. 5o  A entidade de saúde deverá ainda informar, obrigatoriamente, ao 
Ministério da Saúde, na forma por ele estabelecida: 

I - a totalidade das internações e atendimentos ambulatoriais realizados para os 
pacientes não usuários do SUS; 

II - a totalidade das internações e atendimentos ambulatoriais realizados para os 
pacientes usuários do SUS; e 

III - as alterações referentes aos registros no Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde - CNES. 

Parágrafo único.  A entidade deverá manter o Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde - CNES atualizado, de acordo com a forma e o prazo 
determinado pelo Ministério da Saúde. (Incluído pela Lei nº 12.453, de 2011) 

Art. 6o  A entidade de saúde que presta serviços exclusivamente na área 
ambulatorial deverá observar o disposto nos incisos I e II do art. 4o. 

Art. 6o  A entidade de saúde que presta serviços exclusivamente na área 
ambulatorial deverá observar o disposto nos incisos I e II do art. 4o, comprovando, 
anualmente, a prestação dos serviços no percentual mínimo de 60% (sessenta por 
cento).  (Redação dada pela Lei nº 12.453, de 2011) 

Art. 6o-A.  Para os requerimentos de renovação de certificado, caso a entidade 
de saúde não cumpra o disposto no inciso III do caput do art. 4o no exercício fiscal 
anterior ao exercício do requerimento, o Ministério da Saúde avaliará o cumprimento 
do requisito com base na média do total de prestação de serviços ao SUS de que trata 
o inciso III do caput do art. 4o pela entidade durante todo o período de certificação em 
curso, que deverá ser de, no mínimo, 60% (sessenta por cento). (Incluído pela Lei nº 
12.868, de 2013) 

§ 1o  Para fins do disposto no caput, apenas será admitida a avaliação pelo 
Ministério da Saúde caso a entidade tenha cumprido, no mínimo, 50% (cinquenta por 
cento) da prestação de seus serviços ao SUS de que trata o inciso III do caput do art. 
4o em cada um dos anos do período de certificação. (Incluído pela Lei nº 12.868, de 
2013) 
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§ 2o  A comprovação da prestação dos serviços, conforme regulamento do 
Ministério da Saúde, será feita com base nas internações, nos atendimentos 
ambulatoriais e nas ações prioritárias realizadas. (Incluído pela Lei nº 12.868, de 
2013)  

Art. 7o  Quando a disponibilidade de cobertura assistencial da população pela 
rede pública de determinada área for insuficiente, os gestores do SUS deverão 
observar, para a contratação de serviços privados, a preferência de participação das 
entidades beneficentes de saúde e das sem fins lucrativos. 

Art. 7o-A.  As instituições reconhecidas nos termos da legislação como serviços 
de atenção em regime residencial e transitório, incluídas as comunidades terapêuticas 
que prestem ao SUS serviços de atendimento e acolhimento, a pessoas com 
transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substância psicoativa 
poderão ser certificadas, desde que: (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013) 

I - sejam qualificadas como entidades de saúde; e (Incluído pela Lei nº 12.868, 
de 2013) 

II - comprovem a prestação de serviços de que trata o caput.  (Incluído pela Lei 
nº 12.868, de 2013) 

§ 1o  O cumprimento dos requisitos estabelecidos nos incisos I e II 
do caput deverá observar os critérios definidos pelo Ministério da Saúde. (Incluído 
pela Lei nº 12.868, de 2013) 

§ 2o  A prestação dos serviços prevista no caput será pactuada com o gestor 
local do SUS por meio de contrato, convênio ou instrumento congênere. (Incluído pela 
Lei nº 12.868, de 2013) 

§ 3o  O atendimento dos requisitos previstos neste artigo dispensa a observância 
das exigências previstas no art. 4o.  (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013) 

Art. 8o  Na impossibilidade do cumprimento do percentual mínimo a que se refere 
o inciso II do art. 4o, em razão da falta de demanda, declarada pelo gestor local do 
SUS, ou não havendo contratação dos serviços de saúde da entidade, deverá ela 
comprovar a aplicação de percentual da sua receita bruta em atendimento gratuito de 
saúde da seguinte forma: 

Art. 8o  Não havendo interesse de contratação pelo Gestor local do SUS dos 
serviços de saúde ofertados pela entidade no percentual mínimo a que se refere o 
inciso II do art. 4o, a entidade deverá comprovar a aplicação de percentual da sua 
receita em gratuidade na área da saúde, da seguinte forma:  (Redação dada pela Lei 
nº 12.453, de 2011) 

Art. 8o  Não havendo interesse do gestor local do SUS na contratação dos 
serviços de saúde ofertados pela entidade de saúde ou de contratação abaixo do 
percentual mínimo a que se refere o inciso II do art. 4o, a entidade deverá comprovar 
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a aplicação de percentual da sua receita em gratuidade na área da saúde, da seguinte 
forma: (Redação dada pela Lei nº 12.868, de 2013) 

I - 20% (vinte por cento), se o percentual de atendimento ao SUS for inferior a 
30% (trinta por cento); 

I - 20% (vinte por cento), quando não houver interesse de contratação pelo gestor 
local do SUS ou se o percentual de prestação de serviços ao SUS for inferior a 30% 
(trinta por cento); (Redação dada pela Lei nº 12.868, de 2013) 

II - 10% (dez por cento), se o percentual de atendimento ao SUS for igual ou 
superior a 30 (trinta) e inferior a 50% (cinquenta por cento); ou 

II - 10% (dez por cento), se o percentual de prestação de serviços ao SUS for 
igual ou superior a 30% (trinta por cento) e inferior a 50% (cinquenta por cento); 
ou (Redação dada pela Lei nº 12.868, de 2013) 

III - 5% (cinco por cento), se o percentual de atendimento ao SUS for igual ou 
superior a 50% (cinquenta por cento) ou se completar o quantitativo das internações 
hospitalares e atendimentos ambulatoriais, com atendimentos gratuitos devidamente 
informados de acordo com o disposto no art. 5o, não financiados pelo SUS ou por 
qualquer outra fonte. 

III - 5% (cinco por cento), se o percentual de prestação de serviços ao SUS for 
igual ou superior a 50% (cinquenta por cento). (Redação dada pela Lei nº 12.868, de 
2013) 

Parágrafo único.  - VETADO¹ 

§ 2o  A receita prevista no caput será a efetivamente recebida da prestação de 

serviços  de saúde. (Incluído pela Lei nº 12.453, de 2011) 

Art. 8o-A.  Excepcionalmente, será admitida a certificação de entidades que 
atuem exclusivamente na promoção da saúde sem exigência de contraprestação do 
usuário pelas ações e serviços de saúde realizados, nos termos do 
regulamento.  (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013)  

§ 1o  A oferta da totalidade de ações e serviços sem contraprestação do usuário 
dispensa a observância das exigências previstas no art. 4o. (Incluído pela Lei nº 
12.868, de 2013) 

§ 2o  A execução de ações e serviços de gratuidade em promoção da saúde será 
previamente pactuada por meio de contrato, convênio ou instrumento congênere com 
o gestor local do SUS. (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013) 
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§ 3o  Para efeito do disposto no caput, são consideradas ações e serviços de 
promoção da saúde as atividades voltadas para redução de risco à saúde, 
desenvolvidas em áreas como:  (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013) 

I - nutrição e alimentação saudável; (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013) 

II - prática corporal ou atividade física; (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013) 

III - prevenção e controle do tabagismo; (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013) 

IV - prevenção ao câncer, ao vírus da imunodeficiência humana (HIV), às 
hepatites virais, à tuberculose, à hanseníase, à malária e à dengue; (Incluído pela Lei 
nº 12.868, de 2013) 

V - redução da morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e 
outras drogas; (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013) 

VI - redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito; (Incluído pela Lei nº 
12.868, de 2013) 

VII - prevenção da violência; e (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013) 

VIII - redução da morbimortalidade nos diversos ciclos de vida. (Incluído pela Lei 
nº 12.868, de 2013)  

Art. 8o-B.  Excepcionalmente, será admitida a certificação de entidades que 
prestam serviços de atenção em regime residencial e transitório, incluídas as 
comunidades terapêuticas, que executem exclusivamente ações de promoção da 
saúde voltadas para pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou 
dependência de drogas, desde que comprovem a aplicação de, no mínimo, 20% (vinte 
por cento) de sua receita bruta em ações de gratuidade. (Incluído pela Lei nº 12.868, 
de 2013) 

§ 1o  Para fins do cálculo de que trata o caput, as receitas provenientes de 
subvenção pública e as despesas decorrentes não devem incorporar a receita bruta e 
o percentual aplicado em ações de gratuidade. (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013) 

§ 2o  A execução das ações de gratuidade em promoção da saúde será 
previamente pactuada com o gestor local do SUS, por meio de contrato, convênio ou 
instrumento congênere. (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013) 

§ 3o  O atendimento dos requisitos previstos neste artigo dispensa a observância 
das exigências previstas no art. 4o. (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013) 

Art. 9o  - VETADO¹ 
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Art. 10.  Em hipótese alguma será admitida como aplicação em gratuidade a 
eventual diferença entre os valores pagos pelo SUS e os preços praticados pela 
entidade ou pelo mercado. 

Art. 11.  A entidade de saúde de reconhecida excelência poderá, 
alternativamente, para dar cumprimento ao requisito previsto no art. 4o, realizar 
projetos de apoio ao desenvolvimento institucional do SUS, celebrando ajuste com a 
União, por intermédio do Ministério da Saúde, nas seguintes áreas de atuação: 

I - estudos de avaliação e incorporação de tecnologias; 

II - capacitação de recursos humanos; 

III - pesquisas de interesse público em saúde; ou 

IV - desenvolvimento de técnicas e operação de gestão em serviços de saúde. 

§ 1o  O Ministério da Saúde definirá os requisitos técnicos essenciais para o 
reconhecimento de excelência referente a cada uma das áreas de atuação previstas 
neste artigo. 

§ 2o  O recurso despendido pela entidade de saúde no projeto de apoio não 
poderá ser inferior ao valor da isenção das contribuições sociais usufruída. 

§ 3o  O projeto de apoio será aprovado pelo Ministério da Saúde, ouvidas as 
instâncias do SUS, segundo procedimento definido em ato do Ministro de Estado. 

§ 4o  As entidades de saúde que venham a se beneficiar da condição prevista 
neste artigo poderão complementar as atividades relativas aos projetos de apoio com 
a prestação de serviços ambulatoriais e hospitalares ao SUS não remunerados, 
mediante pacto com o gestor local do SUS, observadas as seguintes condições: 

I - a complementação não poderá ultrapassar 30% (trinta por cento) do valor 
usufruído com a isenção das contribuições sociais; 

II - a entidade de saúde deverá apresentar ao gestor local do SUS plano de 
trabalho com previsão de atendimento e detalhamento de custos, os quais não 
poderão exceder o valor por ela efetivamente despendido; 

III - a comprovação dos custos a que se refere o inciso II poderá ser exigida a 
qualquer tempo, mediante apresentação dos documentos necessários; e 

IV - as entidades conveniadas deverão informar a produção na forma 
estabelecida pelo Ministério da Saúde, com observação de não geração de créditos. 

§ 5o  A participação das entidades de saúde ou de educação em projetos de apoio 
previstos neste artigo não poderá ocorrer em prejuízo das atividades beneficentes 
prestadas ao SUS. 
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§ 6o  O conteúdo e o valor das atividades desenvolvidas em cada projeto de apoio 
ao desenvolvimento institucional e de prestação de serviços ao SUS deverão ser 
objeto de relatórios anuais, encaminhados ao Ministério da Saúde para 
acompanhamento e fiscalização, sem prejuízo das atribuições dos órgãos de 
fiscalização tributária. 

Seção II 

Da Educação 

Art. 12.  A certificação ou sua renovação será concedida à entidade de educação 
que atenda ao disposto nesta Seção e na legislação aplicável. 

Parágrafo único.  As entidades de educação certificadas na forma desta Lei 
deverão prestar informações ao Censo da Educação Básica e ao Censo da Educação 
Superior, conforme definido pelo Ministério da Educação. (Incluído pela Lei nº 12.868, 
de 2013)  

Art. 13.  Para os fins da concessão da certificação de que trata esta Lei, a 
entidade de educação deverá aplicar anualmente em gratuidade, na forma do § 1o, 
pelo menos 20% (vinte por cento) da receita anual efetivamente recebida nos termos 
da Lei no 9.870, de 23 de novembro de 1999. 

Art. 13.  Para fins de concessão ou renovação da certificação, a entidade de 
educação que atua nas diferentes etapas e modalidades da educação básica, regular 
e presencial, deverá: (Redação dada pela Lei nº 12.868, de 2013) 

I - demonstrar sua adequação às diretrizes e metas estabelecidas no Plano 
Nacional de Educação (PNE), na forma do art. 214 da Constituição Federal;  (Incluído 
pela Lei nº 12.868, de 2013) 

II - atender a padrões mínimos de qualidade, aferidos pelos processos de 
avaliação conduzidos pelo Ministério da Educação; e (Incluído pela Lei nº 12.868, de 
2013) 

III - conceder anualmente bolsas de estudo na proporção de 1 (uma) bolsa de 
estudo integral para cada 5 (cinco) alunos pagantes. (Incluído pela Lei nº 12.868, de 
2013) 

§ 1o  Para o cumprimento do disposto no caput, a entidade deverá: 

§ 1o  Para o cumprimento da proporção descrita no inciso III do caput, a entidade 
poderá oferecer bolsas de estudo parciais, observadas as seguintes 
condições: (Redação dada pela Lei nº 12.868, de 2013) 

I - demonstrar adequação às diretrizes e metas estabelecidas no Plano Nacional 
de Educação - PNE, na forma do art. 214 da Constituição Federal; 
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I - no mínimo, 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos 
pagantes; e (Redação dada pela Lei nº 12.868, de 2013) 

II - atender a padrões mínimos de qualidade, aferidos pelos processos de 
avaliação conduzidos pelo Ministério da Educação; e 

II - bolsas de estudo parciais de 50% (cinquenta por cento), quando necessário 
para o alcance do número mínimo exigido, conforme definido em 
regulamento; (Redação dada pela Lei nº 12.868, de 2013) 

III - oferecer bolsas de estudo nas seguintes proporções: 

a) no mínimo, uma bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos pagantes 
da educação básica; 

b) bolsas parciais de 50% (cinquenta por cento), quando necessário para o 
alcance do número mínimo exigido. 

III - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 12.868, de 2013) 

a) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 12.868, de 2013) 

b) (revogada). (Redação dada pela Lei nº 12.868, de 2013) 

§ 2o  As proporções previstas no inciso III do § 1o poderão ser cumpridas 
considerando-se diferentes etapas e modalidades da educação básica presencial. 

§ 2o  Será facultado à entidade substituir até 25% (vinte e cinco por cento) da 
quantidade das bolsas de estudo definidas no inciso III do caput e no § 1o por 
benefícios complementares, concedidos aos alunos matriculados cuja renda familiar 
mensal per capita não exceda o valor de 1 (um) salário-mínimo e meio, como 
transporte, uniforme, material didático, moradia, alimentação e outros benefícios 
definidos em regulamento. (Redação dada pela Lei nº 12.868, de 2013) 

§ 3o  Complementarmente, para o cumprimento das proporções previstas no 
inciso III do § 1o, a entidade poderá contabilizar o montante destinado a ações 
assistenciais, bem como o ensino gratuito da educação básica em unidades 
específicas, programas de apoio a alunos bolsistas, tais como transporte, uniforme, 
material didático, além de outros, definidos em regulamento, até o montante de 25% 
(vinte e cinco por cento) da gratuidade prevista no caput. 

§ 3o  Admite-se o cumprimento do percentual disposto no § 2o com projetos e 
atividades para a garantia da educação em tempo integral para alunos matriculados 
na educação básica em escolas públicas, desde que em articulação com as 
respectivas instituições públicas de ensino, na forma definida pelo Ministério da 
Educação. (Redação dada pela Lei nº 12.868, de 2013) 
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§ 4o  Para alcançar a condição prevista no § 3o, a entidade poderá observar a 
escala de adequação sucessiva, em conformidade com o exercício financeiro de 
vigência desta Lei: 

I - até 75% (setenta e cinco por cento) no primeiro ano; 

II - até 50% (cinquenta por cento) no segundo ano; 

III - 25% (vinte e cinco por cento) a partir do terceiro ano. 

§ 4o  Para fins do cumprimento da proporção de que trata o inciso III 
do caput: (Redação dada pela Lei nº 12.868, de 2013) 

I - cada bolsa de estudo integral concedida a aluno com deficiência, assim 
declarado ao Censo da Educação Básica, equivalerá a 1,2 (um inteiro e dois décimos) 
do valor da bolsa de estudo integral; e (Redação dada pela Lei nº 12.868, de 2013) 

II - cada bolsa de estudo integral concedida a aluno matriculado na educação 
básica em tempo integral equivalerá a 1,4 (um inteiro e quatro décimos) do valor da 
bolsa de estudo integral; (Redação dada pela Lei nº 12.868, de 2013) 

III - (revogado). (Redação dada pela Lei nº 12.868, de 2013) 

§ 5o  Consideram-se ações assistenciais aquelas previstas na Lei no 8.742, de 7 
de dezembro de 1993. 

§ 5o  As equivalências previstas nos incisos I e II do § 4o não poderão ser 
cumulativas. (Redação dada pela Lei nº 12.868, de 2013) 

§ 6o  Para a entidade que, além de atuar na educação básica ou em área distinta 
da educação, também atue na educação superior, aplica-se o disposto no art. 10 da 
Lei no 11.096, de 13 de janeiro de 2005. 

§ 6o  Considera-se, para fins do disposto nos §§ 3o e 4o, educação básica em 
tempo integral a jornada escolar com duração igual ou superior a 7 (sete) horas 
diárias, durante todo o período letivo, e compreende tanto o tempo em que o aluno 
permanece na escola como aquele em que exerce atividades escolares em outros 
espaços educacionais, conforme definido pelo Ministério da Educação.  (Redação 
dada pela Lei nº 12.868, de 2013) 

§ 7o  As entidades de educação que prestam serviços integralmente gratuitos 
deverão garantir a observância da proporção de, no mínimo, 1 (um) aluno cuja renda 
familiar mensal per capita não exceda o valor de um salário-mínimo e meio para cada 
5 (cinco) alunos matriculados.  (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013)  

Art. 13-A.  Para fins de concessão e de renovação da certificação, as entidades 
que atuam na educação superior e que aderiram ao Programa 
Universidade para Todos (Prouni), na forma do caput do art. 11 da Lei no 11.096, de 
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13 de janeiro de 2005, deverão atender às condições previstas nos incisos do caput e 
nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 13 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013) 

§ 1o  As entidades que atuam concomitantemente no nível de educação superior 
e que tenham aderido ao Prouni e no de educação básica estão obrigadas a cumprir 
os requisitos exigidos no art. 13, para cada nível de educação, inclusive quanto à 
complementação eventual da gratuidade por meio da concessão de bolsas de estudo 
parciais de 50% (cinquenta por cento) e de benefícios complementares, conforme 
previsto nos §§ 1o e 2o do art. 13. (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013) 

§ 2o  Somente serão aceitas no âmbito da educação superior bolsas de estudo 
vinculadas ao Prouni, salvo as bolsas integrais ou parciais de 50% (cinquenta por 
cento) para pós-graduação stricto sensu. (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013) 

§ 3o  Excepcionalmente, serão aceitas como gratuidade, no âmbito da educação 
superior, as bolsas de estudo integrais ou parciais de 50% (cinquenta por cento) 
oferecidas fora do Prouni aos alunos enquadrados nos arts. 14 e 15, desde que a 
entidade tenha cumprido a proporção de uma bolsa de estudo integral para cada 9 
(nove) alunos pagantes no Prouni e que tenha ofertado bolsas no âmbito do Prouni 
que não tenham sido preenchidas. (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013) 

§ 4o  Para os fins do disposto neste artigo, somente serão computadas as bolsas 
concedidas em cursos de graduação ou sequencial de formação específica regulares, 
além das bolsas para pós-graduação stricto sensu previstas no § 2o.  (Incluído pela 
Lei nº 12.868, de 2013)   

Art. 13-B.  Para os fins da concessão da certificação, as entidades que atuam na 
educação superior e que não tenham aderido ao Prouni na forma do art. 10 da Lei nº 
11.096, de 13 de janeiro de 2005, deverão: (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013) 

I - atender ao disposto nos incisos I e II do caput do art. 13; e (Incluído pela Lei 
nº 12.868, de 2013) 

II - conceder anualmente bolsas de estudo na proporção de 1 (uma) bolsa de 
estudo integral para cada 4 (quatro) alunos pagantes. (Incluído pela Lei nº 12.868, de 
2013) 

§ 1o  Para o cumprimento da proporção descrita no inciso II do caput, a entidade 
poderá oferecer bolsas de estudo parciais, desde que conceda: (Incluído pela Lei nº 
12.868, de 2013) 

I - no mínimo, 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos 
pagantes; e (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013) 

II - bolsas de estudo parciais de 50% (cinquenta por cento), quando necessário 
para o alcance do número mínimo exigido, conforme definido em 
regulamento. (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013) 
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§ 2o  Será facultado à entidade que atue na educação superior substituir até 25% 
(vinte e cinco por cento) das bolsas de estudo definidas no inciso II do caput e no § 
1o por benefícios complementares, concedidos aos alunos matriculados cuja renda 
familiar mensal per capita não exceda o valor de um salário-mínimo e meio, como 
transporte, uniforme, material didático, moradia, alimentação e outros benefícios 
definidos em regulamento. (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013) 

§ 3o  Sem prejuízo da proporção definida no inciso II do caput, a entidade de 
educação deverá ofertar, em cada uma de suas instituições de ensino superior, no 
mínimo, 1 (uma) bolsa integral para cada 25 (vinte e cinco) alunos pagantes.  

§ 4o  A entidade deverá ofertar bolsa integral em todos os cursos de todas as 
instituições de ensino superior por ela mantidos. (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013) 

§ 5o  As entidades que atuam concomitantemente na educação superior e na 
educação básica são obrigadas a cumprir os requisitos exigidos no art. 13 e neste 
artigo de maneira segregada, por nível de educação, inclusive quanto à eventual 
complementação da gratuidade por meio da concessão de bolsas de estudo parciais 
de 50% (cinquenta por cento) e de benefícios complementares. (Incluído pela Lei nº 
12.868, de 2013) 

§ 6o  Para os fins do disposto neste artigo, somente serão computadas as bolsas 
concedidas em cursos de graduação ou sequencial de formação específica 
regulares.  (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013) 

Art. 13-C.  Consideram-se alunos pagantes, para fins de aplicação das 
proporções previstas nos arts. 13, 13-A e 13-B, o total de alunos que não possuem 
bolsas de estudo integrais. (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013) 

§ 1o  Na aplicação das proporções previstas nos arts. 13-A e 13-B, serão 
considerados os alunos pagantes matriculados em cursos de graduação ou 
sequencial de formação específica regulares.  (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013) 

§ 2o  Não se consideram alunos pagantes os inadimplentes por período superior 
a 90 (noventa) dias, cujas matrículas tenham sido recusadas no período letivo 
imediatamente subsequente ao inadimplemento, conforme definido em 
regulamento.  (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013) 

Art. 14.  Para os efeitos desta Lei, a bolsa de estudo refere-se às semestralidades 
ou anuidades escolares fixadas na forma da lei, vedada a cobrança de taxa de 
matrícula e de custeio de material didático. 

§ 1o  A bolsa de estudo integral será concedida a aluno cuja renda familiar 
mensal per capita não exceda o valor de 1 1/2 (um e meio) salário mínimo. 

§ 2o  A bolsa de estudo parcial será concedida a aluno cuja renda familiar 
mensal per capita não exceda o valor de 3 (três) salários mínimos. 
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Art. 15.  Para fins da certificação a que se refere esta Lei, o aluno a ser 
beneficiado será pré-selecionado pelo perfil socioeconômico e, cumulativamente, por 
outros critérios definidos pelo Ministério da Educação. 

§ 1o  Os alunos beneficiários das bolsas de estudo de que trata esta Lei ou seus 
pais ou responsáveis, quando for o caso, respondem legalmente pela veracidade e 
autenticidade das informações socioeconômicas por eles prestadas. 

§ 2o  Compete à entidade de educação aferir as informações relativas ao perfil 
socioeconômico do candidato. 

§ 3o  As bolsas de estudo poderão ser canceladas a qualquer tempo, em caso de 
constatação de falsidade da informação prestada pelo bolsista ou seu responsável, 
ou de inidoneidade de documento apresentado, sem prejuízo das demais sanções 
cíveis e penais cabíveis. 

Art. 16.  É vedado qualquer discriminação ou diferença de tratamento entre 
alunos bolsistas e pagantes. 

Art. 17.  No ato de renovação da certificação, as entidades de educação que não 
tenham aplicado em gratuidade o percentual mínimo previsto no caput do art. 13 
poderão compensar o percentual devido no exercício imediatamente subsequente 
com acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre o percentual a ser compensado. 

Parágrafo único.  O disposto neste artigo alcança tão somente as entidades que 
tenham aplicado pelo menos 17% (dezessete por cento) em gratuidade, na forma do 
art. 13, em cada exercício financeiro a ser considerado. 

Art. 17.  No ato de concessão ou de renovação da certificação, as entidades de 

educação que não tenham aplicado em gratuidade o percentual mínimo previsto 

no caput do art. 13 poderão compensar o percentual devido nos 3 (três) exercícios 

subsequentes com acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre o percentual a ser 

compensado, mediante a assinatura de Termo de Compromisso, nas condições 

estabelecidas pelo MEC. (Redação dada pela Lei nº 12.688, de 2012) 

Art. 17.  No ato de concessão ou de renovação da certificação, as entidades de 
educação que não tenham concedido o número mínimo de bolsas previsto nos arts. 
13, 13-A e 13-B poderão compensar o número de bolsas devido nos 3 (três) exercícios 
subsequentes com acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre o percentual não 
atingido ou o número de bolsas não concedido, mediante a assinatura de Termo de 
Ajuste de Gratuidade, nas condições estabelecidas pelo Ministério da 
Educação. (Redação dada pela Lei nº 12.868, de 2013) 

§ 1o  Na hipótese de descumprimento do Termo de Compromisso, a certificação 

da entidade será cancelada relativamente a todo o seu período de validade. (Incluído 

Lei nº 12.688, de 2012) 
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§ 1o  Após a publicação da decisão relativa ao julgamento do requerimento de 
concessão ou de renovação da certificação na primeira instância administrativa, as 
entidades de educação a que se refere ocaput disporão do prazo improrrogável de 
30 (trinta) dias para requerer a assinatura do Termo de Ajuste de 
Gratuidade. (Redação dada pela Lei nº 12.868, de 2013) 

§ 2o  O Termo de Compromisso poderá ser celebrado somente 1 (uma) vez com 

cada entidade. (Incluído Lei nº 12.688, de 2012) 

§ 2o  Na hipótese de descumprimento do Termo de Ajuste de Gratuidade, a 
certificação da entidade será cancelada relativamente a todo o seu período de 
validade. (Redação dada pela Lei nº 12.868, de 2013) 

§ 3o  O disposto neste artigo aplica-se também aos percentuais mínimos 

previstos no § 1º do art. 10 e no inciso I do art. 11 da Lei no 11.096, de 13 de janeiro 

de 2005.  (Incluído Lei nº 12.688, de 2012) 

§ 3o  O Termo de Ajuste de Gratuidade poderá ser celebrado somente 1 (uma) 
vez com cada entidade. (Redação dada pela Lei nº 12.868, de 2013) 

§ 4o  As bolsas de pós-graduação stricto sensu poderão integrar o percentual 
de acréscimo de compensação de 20% (vinte por cento), desde que se refiram a áreas 
de formação definidas pelo Ministério da Educação.   (Incluído pela Lei nº 12.868, de 
2013) 

Seção III 

Da Assistência Social 

Art. 18.  A certificação ou sua renovação será concedida à entidade de 
assistência social que presta serviços ou realiza ações assistenciais, de forma 
gratuita, continuada e planejada, para os usuários e a quem deles necessitar, sem 
qualquer discriminação, observada a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993. 

Art. 18.  A certificação ou sua renovação será concedida à entidade de 
assistência social que presta serviços ou realiza ações socioassistenciais, de forma 
gratuita, continuada e planejada, para os usuários e para quem deles necessitar, sem 
discriminação, observada a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.  (Redação dada 
pela Lei nº 12.868, de 2013) 

§ 1o  As entidades de assistência social a que se refere o caput são aquelas que 
prestam, sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários, bem 
como as que atuam na defesa e garantia de seus direitos. 

§ 1o  Consideram-se entidades de assistência social aquelas que prestam, sem 
fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos pela Lei 



138 

 

  

FENAC – FEDERAÇÃO NACIONAL DE CULTURA WWW.FENAC.ORG.BR 

 

nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e as que atuam na defesa e garantia de seus 
direitos.  (Redação dada pela Lei nº 12.868, de 2013)  

§ 2o  As entidades que prestam serviços com objetivo de habilitação e reabilitação 
de pessoa com deficiência e de promoção da sua integração à vida comunitária e 
aquelas abrangidas pelo disposto no art. 35 da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 
2003, poderão ser certificadas, desde que comprovem a oferta de, no mínimo, 60% 
(sessenta por cento) de sua capacidade de atendimento ao sistema de assistência 
social. 

§ 2o  Observado o disposto no caput e no § 1o, também são consideradas 
entidades de assistência social: (Redação dada pela Lei nº 12.868, de 2013) 

I - as que prestam serviços ou ações socioassistenciais, sem qualquer exigência 
de contraprestação dos usuários, com o objetivo de habilitação e reabilitação da 
pessoa com deficiência e de promoção da sua inclusão à vida comunitária, no 
enfrentamento dos limites existentes para as pessoas com deficiência, de forma 
articulada ou não com ações educacionais ou de saúde; (Incluído pela Lei nº 12.868, 
de 2013) 

II - as de que trata o inciso II do art. 430 da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, desde que os 
programas de aprendizagem de adolescentes, de jovens ou de pessoas com 
deficiência sejam prestados com a finalidade de promover a integração ao mercado 
de trabalho, nos termos da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, observadas as 
ações protetivas previstas na Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990; e  (Incluído pela 
Lei nº 12.868, de 2013) 

III - as que realizam serviço de acolhimento institucional provisório de pessoas e 
de seus acompanhantes, que estejam em trânsito e sem condições de auto sustento, 
durante o tratamento de doenças graves fora da localidade de residência, observada 
a Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993. (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013) 

§ 3o  A capacidade de atendimento de que trata o § 2o será definida anualmente 
pela entidade, aprovada pelo órgão gestor de assistência social municipal ou distrital 
e comunicada ao Conselho Municipal de Assistência Social. 

§ 3o  Desde que observado o disposto no caput e no § 1o deste artigo e no art. 
19, exceto a exigência de gratuidade, as entidades referidas no art. 35 da Lei 
no 10.741, de 1o de outubro de 2003, poderão ser certificadas, com a condição de que 
eventual cobrança de participação do idoso no custeio da entidade se dê nos termos 
e limites do § 2o do art. 35 da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003. (Redação dada 
pela Lei nº 12.868, de 2013) 

§ 4o  As entidades certificadas como de assistência social terão prioridade na 
celebração de convênios, contratos, acordos ou ajustes com o poder público para a 
execução de programas, projetos e ações de assistência social. 
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§ 4o  As entidades certificadas como de assistência social terão prioridade na 
celebração de convênios, contratos ou instrumentos congêneres com o poder público 
para a execução de programas, projetos e ações de assistência social.  (Redação 
dada pela Lei nº 12.868, de 2013)  

Art. 19.  Constituem ainda requisitos para a certificação de uma entidade de 
assistência social: 

I - estar inscrita no respectivo Conselho Municipal de Assistência Social ou no 
Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, conforme o caso, nos termos 
do art. 9º da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993; e 

II - integrar o cadastro nacional de entidades e organizações de assistência social 
de que trata o inciso XI do art. 19 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993. 

§ 1o  Quando a entidade de assistência social atuar em mais de um Município ou 
Estado ou em quaisquer destes e no Distrito Federal, deverá inscrever suas atividades 
no Conselho de Assistência Social do respectivo Município de atuação ou do Distrito 
Federal, mediante a apresentação de seu plano ou relatório de atividades e do 
comprovante de inscrição no Conselho de sua sede ou de onde desenvolva suas 
principais atividades. 

§ 2o  Quando não houver Conselho de Assistência Social no Município, as 
entidades de assistência social dever-se-ão inscrever nos respectivos Conselhos 
Estaduais. 

Art. 20.  A comprovação do vínculo da entidade de assistência social à rede 
socioassistencial privada no âmbito do SUAS é condição suficiente para a concessão 
da certificação, no prazo e na forma a serem definidos em regulamento. 

Seção IV 

Da Concessão e do Cancelamento 

Art. 21.  A análise e decisão dos requerimentos de concessão ou de renovação 
dos certificados das entidades beneficentes de assistência social serão apreciadas no 
âmbito dos seguintes Ministérios: 

I - da Saúde, quanto às entidades da área de saúde; 

II - da Educação, quanto às entidades educacionais; e 

III - do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, quanto às entidades de 
assistência social. 

§ 1o  A entidade interessada na certificação deverá apresentar, juntamente com 
o requerimento, todos os documentos necessários à comprovação dos requisitos de 
que trata esta Lei, na forma do regulamento. 
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§ 2o  A tramitação e a apreciação do requerimento deverão obedecer à ordem 
cronológica de sua apresentação, salvo em caso de diligência pendente, devidamente 
justificada. 

§ 3o  O requerimento será apreciado no prazo a ser estabelecido em regulamento, 
observadas as peculiaridades do Ministério responsável pela área de atuação da 
entidade. 

§ 4o  O prazo de validade da certificação será fixado em regulamento, observadas 
as especificidades de cada uma das áreas e o prazo mínimo de 1 (um) ano e máximo 
de 5 (cinco) anos. 

§ 4o  O prazo de validade da certificação será de 1 (um) a 5 (cinco) anos, 
conforme critérios definidos em regulamento. (Redação dada pela Lei nº 12.868, de 
2013) 

§ 5o  O processo administrativo de certificação deverá, em cada Ministério 
envolvido, contar com plena publicidade de sua tramitação, devendo permitir à 
sociedade o acompanhamento pela internet de todo o processo. 

§ 6o  Os Ministérios responsáveis pela certificação deverão manter, nos 
respectivos sítios na internet, lista atualizada com os dados relativos aos certificados 
emitidos, seu período de vigência e sobre as entidades certificadas, incluindo os 
serviços prestados por essas dentro do âmbito certificado e recursos financeiros a 
elas destinados. 

Art. 22.  A entidade que atue em mais de uma das áreas especificadas no art. 
1o deverá requerer a certificação e sua renovação no Ministério responsável pela área 
de atuação preponderante da entidade. 

Parágrafo único.  Considera-se área de atuação preponderante aquela definida 
como atividade econômica principal no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 
Ministério da Fazenda. 

Art. 23. - VETADO¹  

Art. 23-A.  As entidades de que trata o inciso I do § 2o do art. 18 serão certificadas 
exclusivamente pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ainda 
que exerçam suas atividades em articulação com ações educacionais ou de saúde, 
dispensadas a manifestação do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação e a 
análise do critério da atividade preponderante previsto no art. 22. (Incluído pela Lei nº 
12.868, de 2013) 

Parágrafo único.  Para a certificação das entidades de que trata o inciso I do § 
2o do art. 18, cabe ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
verificar, além dos requisitos do art. 19, o atendimento ao disposto: (Incluído pela Lei 
nº 12.868, de 2013) 
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I - no parágrafo único do art. 5o, pelas entidades que exerçam suas atividades 
em articulação com ações de saúde; e (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013) 

II - no parágrafo único do art. 12, pelas entidades que exerçam suas atividades 
em articulação com ações educacionais.  (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013)  

Art. 24.  Os Ministérios referidos no art. 21 deverão zelar pelo cumprimento das 
condições que ensejaram a certificação da entidade como beneficente de assistência 
social, cabendo-lhes confirmar que tais exigências estão sendo atendidas por ocasião 
da apreciação do pedido de renovação da certificação. 

§ 1o  O requerimento de renovação da certificação deverá ser protocolado com 
antecedência mínima de 6 (seis) meses do termo final de sua validade. 

§ 1o  Será considerado tempestivo o requerimento de renovação da certificação 
protocolado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem o termo 
final de validade do certificado.  (Redação dada pela Lei nº 12.868, de 2013) 

§ 2o  A certificação da entidade permanecerá válida até a data da decisão sobre 
o requerimento de renovação tempestivamente apresentado. 

§ 3o  Os requerimentos protocolados antes de 360 (trezentos e sessenta) dias 
do termo final de validade do certificado não serão conhecidos.  (Incluído pela Lei nº 
12.868, de 2013)  

Art. 25.  Constatada, a qualquer tempo, a inobservância de exigência 
estabelecida neste Capítulo, será cancelada a certificação, nos termos de 
regulamento, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

CAPÍTULO III 

DOS RECURSOS E DA REPRESENTAÇÃO 

Art. 26.  Da decisão que indeferir o requerimento para concessão ou renovação 
de certificação e da decisão que cancelar a certificação caberá recurso por parte da 
entidade interessada, assegurados o contraditório, a ampla defesa e a participação 
da sociedade civil, na forma definida em regulamento, no prazo de 30 (trinta) dias, 
contado da publicação da decisão. 

§ 1o  O disposto no caput não impede o lançamento de ofício do crédito tributário 
correspondente.  (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013) 

§ 2o  Se o lançamento de ofício a que se refere o § 1o for impugnado no tocante 
aos requisitos de certificação, a autoridade julgadora da impugnação aguardará o 
julgamento da decisão que julgar o recurso de que trata o caput. (Incluído pela Lei nº 
12.868, de 2013) 
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§ 3o  O sobrestamento do julgamento de que trata o § 2o não impede o trâmite 
processual de eventual processo administrativo fiscal relativo ao mesmo ou outro 
lançamento de ofício, efetuado por descumprimento aos requisitos de que trata o art. 
29. (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013) 

§ 4o  Se a decisão final for pela procedência do recurso, o lançamento fundado 
nos requisitos de certificação, efetuado nos termos do § 1o, será objeto de 
comunicação, pelo ministério certificador, à Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
que o cancelará de ofício. (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013) 

Art. 27.  Verificado prática de irregularidade na entidade certificada, são 
competentes para representar, motivadamente, ao Ministério responsável pela sua 
área de atuação, sem prejuízo das atribuições do Ministério Público: 

I - o gestor municipal ou estadual do SUS ou do SUAS, de acordo com a sua 
condição de gestão, bem como o gestor da educação municipal, distrital ou estadual; 

II - a Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

III - os conselhos de acompanhamento e controle social previstos na Lei 
no 11.494, de 20 de junho de 2007, e os Conselhos de Assistência Social e de Saúde; 
e 

IV - o Tribunal de Contas da União. 

Parágrafo único.  A representação será dirigida ao Ministério que concedeu a 
certificação e conterá a qualificação do representante, a descrição dos fatos a serem 
apurados e, sempre que possível, a documentação pertinente e demais informações 
relevantes para o esclarecimento do seu objeto. 

Art. 28. Caberá ao Ministério competente: 

I - dar ciência da representação à entidade, que terá o prazo de 30 (trinta) dias 
para apresentação de defesa; e 

II - decidir sobre a representação, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da 
apresentação da defesa. 

§ 1o Se improcedente a representação de que trata o inciso II, o processo será 
arquivado. 

§ 2o Se procedente a representação de que trata o inciso II, após decisão final 
ou transcorrido o prazo para interposição de recurso, a autoridade responsável deverá 
cancelar a certificação e dar ciência do fato à Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

§ 3o O representante será cientificado das decisões de que tratam os §§ 1o e 2o. 
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VARA DO TRABALHO DE OURINHOS 

 

PROCESSO Nº 1348-2003-030-15-00-5 

 

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 

 

CONSIGNANTE: APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE OURINHOS(SP) 

 

 

 

 

CONSIGNADOS: 

SINDELIVRE, SENALBA, SINBFIR E SINDMAR 
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VARA DO TRABALHO DE OURINHOS – Proc. n.º 1348/03- fl.1 

 

VARA DO TRABALHO DE OURINHOS 

TERMO DE AUDIÊNCIA 

PROCESSO No. 1348-2003-030-15-00-5 

 

 

Aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e nove, às 17:00 horas, na 
sala de audiências deste Juízo, na presença do MM. Juiz do Trabalho, DR.LEVI ROSA 
TOMÉ, foram apregoados os litigantes: APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS 
DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS, consignante e SINDELIVRE – SINDICATO 
DAS ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE 
ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, 
SINBFIR – SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, FILANTRÓPICAS E 
RELIGIOSAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, SENALBA – SINDICATO DOS 
EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO ESTADO DE SÃO 
PAULO e SINDIMAR – SINDICATO DOS EMPREGADOS DE COMPRA, VENDA, 
LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, 
EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS E CONDOMÍNIOS 
RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E MISTOS, EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, 
RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS, EM LAVANDERIAS E SIMILARES, EM 
INSTITUTOS DE BELEZA E CABELEIREIROS DE SENHORAS, EM EMPRESAS 
DE CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES, EM CASAS DE DIVERSÕES, 
LUSTRADORES PARA CALÇADOS, OFICIAIS BARBEIROS E SIMILARES DE 
MARÍLIA E REGIÃO, consignados. 

 

Ausentes as partes. 

Prejudicada a última proposta de conciliação. 

Submetido o processo a julgamento, passou-se a proferir a seguinte 
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S E N T E N Ç A: 

 

A APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 
OURINHOS, qualificada à fl. 03, ajuizou a presente ação de consignação em 
pagamento, em face de SINDELIVRE – SINDICATO DAS ENTIDADES CULTURAIS, 
RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, SINBFIR – SINDICATO DAS 
INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, FILANTRÓPICAS E RELIGIOSAS DO ESTADO 
DE SÃO PAULO, SENALBA – SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES 
CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇÃO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO e SINDIMAR – 
SINDICATO DOS EMPREGADOS DE COMPRA, VENDA, LOCAÇÃO E 
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, EMPRESAS DE 
ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS E CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS, 
COMERCIAIS E MISTOS, EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E 
FILANTRÓPICAS, EM LAVANDERIAS E SIMILARES, EM INSTITUTOS DE 
BELEZA E CABELEIREIROS DE SENHORAS, EM EMPRESAS DE 
CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES, EM CASAS DE DIVERSÕES, 
LUSTRADORES PARA CALÇADOS, OFICIAIS BARBEIROS E SIMILARES DE 
MARÍLIA E REGIÃO, qualificados também à fl. 03, argumentando, em apertada 
síntese, com a fundada dúvida que ostenta quanto aos sindicatos profissionais e 
patronais que devam receber as contribuições sindicais devidas pela consignante e 
seus empregados, já que, muito embora entenda deva verter tais valores ao 
SINDELIVRE (patronal) e ao SENALBA (profissional), tem sido alvo de autuação de 
Ministério do Trabalho e intervenção do Ministério Publico do Trabalho, para que 
contribuições sindicais sejam endereçadas aos demais consignados e norma coletiva 
seja firmada com o SINDIMAR, sindicato profissional que, no seu entender, não pode 
representar os seus empregados, porque afeto a categoria profissional estranha à sua 
atividade econômica. Atribui à causa o valor de R$ 2.694,50, juntando os documentos 
de fls. 06/42.  

Em audiência, reconheceu-se a incompetência absoluta deste Juízo, para conhecer 
da matéria abordada nestes autos, sendo determinada a remessa do feito à Justiça 
Estadual (fls. 57/58). 

Exceções de incompetência juntadas pelos consignados às fls. 62/63 e 99/101, com 
juntada de documentos às fls. 64/98 e 102. 

Defendeu-se a terceiro consignado arguindo preliminar de incompetência absoluta da 
Justiça do Trabalho, além de dizer de inépcia da petição inicial, para, no mérito, 
sustentar a inexistência de dúvida a respeito de quem seja o titular da relação de 
direito material descrita na inicial, sendo a contestante a detentora do direito de 
receber as contribuições sindicais devidas, como admite a própria exordial. Junta os 
documentos de fls. 111/112. 
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Juntada de documentos pelo quarto consignado às fls. 113/164. 

Manifestação da consignante quanto à defesa ofertada pelo terceiro consignado à fl. 
176, verso. 

Já no âmbito da Justiça Estadual, o MM. Juiz de Direito titular da Segunda Vara Cível 
desta Comarca, diante da nova redação do artigo 114, inciso III, da Constituição 
Federal, inferiu pela incompetência material do Juízo Cível, determinando o retorno 
dos autos a este órgão (fls. 197/198). 

De volta a esta Justiça Especializada, foi concedido prazo para os demais 
consignados ofertarem contestação, quando o quarto demandado limitou-se a dizer 
da ausência de documento indispensável à propositura da ação (fl. 212). 

Por sua vez, o primeiro consignado ofertou contestação, dizendo tratar-se do legítimo 
representante sindical das entidades culturais, recreativas, de assistência social, de 
orientação e formação profissional, sendo certo que, enquadrando-se a consignante 
neste grupo sindical, ao primeiro consignado devem ser endereçados os 
recolhimentos sindicais. Junta os documentos de fls. 233/284. 

O segundo consignado informa ser parte ilegítima para figurar no pólo passivo desta 
ação consignatória, inferindo que a consignante não se enquadra na categoria 
econômica por ela representada (fls. 285/286). 

Manifestação do consignante quanto às defesas e documentos apresentados às fls. 
302/306. 

O julgamento designado nestes autos foi convertido em diligência, para que a parte 
consignante juntasse aos autos os seus estatutos societários (fls. 310/314). 

Encerrada a instrução processual. 

Inconciliados. 

É o relatório. 

 

D E C I D E - S E. 

1. 

A questão da incompetência absoluta desta Especializada, para conhecer desta ação 
consignatória já está definitivamente solucionada. Depois de marchas e 
contramarchas, a Emenda Constitucional 45/04 estabeleceu, de forma peremptória, 
que a competência material para conhecer do tema sindical, em qualquer de suas 
variantes, é da Justiça do Trabalho, como se denota do inciso III, do artigo 114 
constitucional, com a redação que lhe deu a mencionada Emenda Constitucional. 
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Tem-se que é desta Justiça Especializada a competência material para conhecer das 
questões suscitadas nestes autos, conforme previsto no artigo 114, III, da Constituição 
Federal. 

 

2. 

A petição inicial, nada tem de inepta. 

Muito ao contrário disso, a peça de abertura bem delimitou pedido e causa de pedir, 
permitindo a todos os demandados desenvolver, densamente, o seu direito de defesa. 

O interesse de agir, em termos de ação consignatória fundada na hipótese prevista 
no artigo 895 do CPC, esteia-se na dúvida razoável afeta ao devedor, a respeito de 
quem seria o credor, apto a receber o pagamento devido e a empreender quitação à 
obrigação assumida. 

No caso dos autos, diante dos próprios termos em que vazadas as defesas 
apresentadas, e em face da documentação aflorada nestes autos, dando conta da 
existência de vários pretendentes às contribuições sindicais devidas pela APAE (e.g. 
fl. 10/13), afigura-se presente interesse processual a permitir o processamento desta 
ação consignatória. 

Aliás, ao contrário do que parece inferir o SINDELIVRE (fl. 107), a dúvida que autoriza 
o pleito consignatório é do devedor e não dos credores. Estes, se comparecem em 
Juízo e reclamam para si o valor objeto do pagamento, é porque não têm dúvidas 
acerca de sua legitimidade perante a relação jurídica descrita na exordial. 

 

3. 

É certo que este Juízo, às fls. 310/314, inferiu por converter em diligência o julgamento 
então designado nestes autos, para que a consignante juntasse ao feito os seus 
estatutos, para, a partir deles, aferir-se, com maior segurança, os seus objetivos 
sociais e assim o seu enquadramento sindical. 

Certo é, também, que a entidade autora não atendeu a esse comando judicial, como 
se vê da certidão de fl. Contudo, e a despeito de a deliberação de fl. 314 estabelecer, 
como pena para o caso da não juntada dos estatutos sociais, a extinção do feito sem 
resolução de mérito, atribuindo aos estatutos não juntados a condição de “documento 
imprescindível à própria compreensão da postulação”, o fato é que, mesmo negligente 
a parte quanto à determinação judicial, existem elementos nos autos capazes de 
embasar sentença meritória e, desta forma, evitar a mera extinção do feito. 

Afinal, a própria inicial, em nenhum momento impugnada sob este aspecto, explica 
que sua finalidade “é o exercício de atividades que visem assegurar o ajustamento e 
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o bem-estar dos excepcionais, realizando atividades voltadas à sua educação, 
desenvolvimento e ajustamento social”. (fl. 04). 

Ora, isso é o quanto basta para que se possa aferir o enquadramento sindical da 
entidade autora, pois aí está sintetizada a sua atividade econômica. 

Reitere-se, porque importante ao próprio aproveitamento dos atos processuais até 
aqui realizados, que nenhum dos consignados insurgiu-se em face das 
argumentações da consignante, relativas aos seus objetivos sociais, por isso mesmo 
desnecessária a juntada de seus estatutos e exagerada a pena de extinção deste 
processo, sem resolução de mérito, para o caso do desatendimento dessa 
determinação. 

Aliás, se há uma entidade cujos objetivos sociais são de conhecimento público, dada 
a notória relevância de seu papel na sociedade, esta entidade é a APAE. 

Do que se expôs neste tópico, porque imperioso o aproveitamento dos atos 
processuais já praticados e porque a ausência dos estatutos da entidade autora não 
prejudica qualquer dos litigantes (CLT, 794 e CPC, 244), releva-se a ausência de 
juntada dos estatutos da entidade autora, determinando-se o prosseguimento do feito, 
com análise do mérito da demanda. 

 

4. 

E no mérito, há que se atribuir razão à entidade autora, quanto à fundada dúvida 
relacionada ao credor das contribuições sindicais por ela devidas. 

Como dito em preliminar, nestes autos se verificam procedimentos de cobrança por 
parte de vários sindicatos (fls. 10 e 11), sendo certo, inclusive, que a entidade patronal 
foi autuada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em função da desconsideração 
de normas coletivas firmadas por um dos sindicatos postulantes nestes autos (fl. 11). 

Nesse contexto, não havia outra alternativa à APAE, senão intentar a presente ação, 
de forma a ver declarada a quem deve recolher as contribuições sindicais previstas 
em lei ou em norma coletiva, e obter o efeito liberatório próprio do pagamento, em 
função dos depósitos judiciais realizados nestes autos. 

Bem por isso, nos termos do artigo 898 do CPC, julga-se procedente a demanda 
consignatória havida nestes autos, tendo por consignante a APAE – ASSOCIAÇÃO 
DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS -, e como consignados o 
SINDELIVRE – SINDICATO DAS ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS, DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO 
ESTADO DE SÃO PAULO, o SINBFIR – SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES 
BENEFICENTES, FILANTRÓPICAS E RELIGIOSAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
o SENALBA – SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS, 
RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO 
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PROFISSIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO e o SINDIMAR – SINDICATO DOS 
EMPREGADOS DE COMPRA, VENDA, LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE 
IMÓVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, EMPRESAS DE ASSEIO E 
CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS E CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS 
E MISTOS, EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS, 
EM LAVANDERIAS E SIMILARES, EM INSTITUTOS DE 

BELEZA E CABELEIREIROS DE SENHORAS, EM EMPRESAS DE CONSERVAÇÃO 
DE ELEVADORES, EM CASAS DE DIVERSÕES, LUSTRADORES PARA 
CALÇADOS, OFICIAIS BARBEIROS E SIMILARES DE MARÍLIA E REGIÃO, para, 
inferindo por presente a dúvida autorizadora da consignação em pagamento, tal como 
previsto no artigo 895 do CPC, declarar válido o pagamento das contribuições 
sindicais devidas pela APAE, mediante o depósito judicial de tais valores, 
reconhecendo, a seu respeito, o efeito liberatório próprio do pagamento válido e 
tempestivo, em relação a todas as competências consignadas. 

 

5. 

Outrossim, diz o mesmo artigo 898 do CPC, acima citado, que depois de declarado o 
efeito liberatório aos depósitos judiciais feitos pelo credor, cuja pertinência da 
consignação se reconheceu, o feito deve prosseguir, agora entre os sedizentes 
credores, para que o Juízo declare a quem pertence os valores consignados. 

Em verdade, a consignação em pagamento fundada na dúvida sobre quem seja o 
titular da obrigação, pelo lado credor, possui duas fases ou duas demandas distintas 
– uma travada entre o devedor e o bloco dos sedizentes credores, e outra entre esses 
credores. Na primeira fase desta ação, afere-se a regularidade dos procedimentos do 
credor, empreendendo efeito liberatório aos valores consignados. Na segunda fase 
desta mesma ação, analisa-se a legitimidade dos credores, para saber a quem 
pertencem os valores consignados. 

E no caso dos autos não pode haver dúvidas de que titulares da obrigação, pelo lato 
ativo, como credores, são o SINDELIVRE, como sindicato patronal, e o SENALBA, 
como sindicato profissional. 

Veja-se que o outro sindicato patronal postulante das contribuições sindicais 
consignadas, o SINBFIR, requereu a sua exclusão da demanda, ao fundamento de 
que, de fato, a entidade consignante atua em segmento econômico diverso daquele 
representado pelo aludido sindicato (fls. 285/286). 

Por outro lado, o SINDIMAR, entidade sindical obreira também postulante dos valores 
consignados, sequer apresentou contestação, conforme se verifica da certidão de fl. 
286, verso, o que atrai, a seu respeito, os efeitos previstos no artigo 319, do CPC. 

Mas para além dessas constatações, afigura-se imprescindível considerar a própria 
atividade econômica desenvolvida pela APAE, que na verdade é de cunho cultural e 
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assistencial, como dito na inicial e notoriamente verificado na comunidade – o que a 
faz enquadrar-se, em termos sindicais, à atividade econômica das entidades culturais, 
recreativas, de assistência social, de orientação e formação profissional, como 
previsto no segundo grupo da Confederação Nacional de Educação e Cultura, 
segundo o quadro anexo ao artigo 577 da CLT. 

Esse tipo de atividade não pode ser enquadrado no âmbito da representação do 
SINBFIR, cuja área de atuação diz respeito à prestação de serviços de saúde, como 
deixa claro a própria ata da assembléia constituinte do mencionado sindicato, juntada 
à fl. 271. 

Ora, se o enquadramento sindical do empregador, no caso dos autos, materializa-se 
diante da Confederação Nacional de Educação e Cultura, o enquadramento sindical 
de seus empregados deve seguir o mesmo rumo. 

Afinal, o enquadramento sindical do trabalhador está atrelado ao enquadramento 
sindical do empregador, pois é a atividade econômica exercida por este último o 
supremo delimitador deste tema, conforme se verifica do contido no artigo 511, 
parágrafos 1º e 2º, da CLT. 

“A categoria, não como elemento do corporativismo fascista, mas como meio de 
organização das classes profissionais e empresariais, é que determina a qualificação, 
devendo a primeira corresponder à segunda, não com equivalência absoluta, mas, 
quando menos, com aproximação razoável.” (José Carlos Arouca, in, “Curso Básico 
de Direito Sindical, LTr, 2009, pg. 102)”. 

Nesse contexto, a APAE não pertence ao SINBFIR e sim ao SINDELIVRE, e os 
trabalhadores que lhe prestam serviços, por óbvio, não estão afetos ao SINDIMAR e 
sim ao SENALBA. 

O fato de o presidente da entidade autora, em determinado momento, ter declarado 
ao Ministério Público do Trabalho, que a APAE deveria ser representada pelo 
SINBFIR, e a partir disso firmar acordos coletivos com o SINDIMAR, decerto que nada 
quer dizer. 

O enquadramento sindical, segundo o nosso sistema jurídico, é cogente, 
independente da vontade das partes, ainda que expressa uma tal vontade perante o 
Parquet Trabalhista. O artigo 8º, constitucional é claríssimo nesse sentido, ao 
contemplar a unicidade sindical e a estruturação sindical em categorias (inciso II). 

A circunstância de a APAE se tratar de uma instituição beneficente ou filantrópica, só 
por si, não tem qualquer peso no seu enquadramento sindical. Em verdade 
beneficência ou filantropia, isoladamente considerada, não serve para destacar uma 
determinada categoria econômica ou profissional e desassemelhá-la de outra, mas 
sim a “solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades 
idênticas, similares ou conexas”, como diz o parágrafo 1º, do artigo 511 consolidado. 
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De tudo o que se expendeu neste tópico, porque o SINBFIR reconheceu a sua 
ilegitimidade para receber as contribuições sindicais aqui consignadas; porque o 
SINDIMAR é revel neste feito; e porque, mais importante do que tudo, está patente 
nos autos que a APAE enquadra-se, em termos sindicais, à categoria econômica das 
entidades culturais, recreativas, de assistência social, de orientação e formação 
profissional – segundo grupo da Confederação Nacional de Educação e Cultura -, 
declaram-se como legítimos ao recebimento dos valores consignados o SINDELIVRE 
e o SENALBA. 

 

6. 

Considerados os termos do artigo 20 do CPC, bem como a aplicação do princípio da 
sucumbência nas lides conhecidas na Justiça do Trabalho, não ligadas, diretamente, 
ao contrato de trabalho e às figuras do empregador e do empregado, tem-se como 
sucumbentes aqui o SINBFIR e o SINDIMAR, com a consequente condenação de 
ambos à restituição de despesas custeadas pela autora, bem como às custas 
processuais e aos honorários advocatícios. 

Os honorários advocatícios são arbitrados em 10% do valor da causa, devidamente 
atualizados desde a propositura desta ação. 

A responsabilidade dos sucumbentes é de 50% para cada um, em relação às custas, 
à restituição de despesas antecipadas e aos honorários advocatícios. 

Note-se que, muito embora o SINBFIR tenha reconhecido a sua ilegitimidade para 
receber os valores consignados (fls. 285/286), não se pode negar que também a seu 
respeito instaurou-se a demanda, já que de início ofertou defesa, ainda que em forma 
de exceção de incompetência (fls. 99/101). 

Posto isso, julga-se PROCEDENTE a presente ação consignatória,para reconhecer a 
regularidade dos pagamentos feitos pela APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS, empreendendo efeito liberatório 
próprio do pagamento aos depósitos consignados nestes autos, bem como para 
declarar legítimos ao levantamento desses valores, o SINDELIVRE – SINDICATO 
DAS ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE 
ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO e o 
SENALBA – SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS, 
RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, tudo na forma da 
fundamentação,parte integrante deste dispositivo. 

Custas pelas entidades sindicais sucumbentes, calculadas sobre o valor da causa (R$ 
2.694,50), no importe de R$ 53,89. 
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Honorários advocatícios e restituição de despesas adiantadas pela parte autora, 
também de responsabilidade das sucumbentes, conforme estabelecido na 
fundamentação. 

Intimem-se. Nada mais. 

 

LEVI ROSA TOMÉ 

JUIZ DO TRABALHO 

DIRETOR DE SECRETARIA 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

APELAÇÃO 398.963.5/1-00 

 

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO E PAGAMENTO 

 

 

 

 

CONSIGNANTE:INSTITUTO AYRTON SENNA 

AUTOR E CO-RÉU:SINDELIVRE 

AUTOR E CO-RÉU: SINBIFIR 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 

ACÓRDÃO/DECISÃO MONOCRATICA 

ACÓRDÃO REGISTRADO(A) SOB N°02442434 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL N° 398.963.5/1-00 
da Comarca de SÃO PAULO em que são apelantes e reciprocamente apelados 
INSTITUTO AYRTON SENNA, SINDICATO DAS ENTIDADES CULTURAIS, 
RECREATIVAS,ASSOCIAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FORMAÇÃO DE 
PROFISSIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO - SINDELIVRE E OUTRO. 

ACORDAM, em Décima Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO AO 
RECURSO DO AUTOR E DO CO-RÉU SINDELIVRE E NEGARAM PROVIMENTO 
AO RECURSO DO CO-RÉU SINBFIR, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, 
que integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUÍS GANZERLA 
(Presidente, sem voto); AROLDO VIOTTI, revisor e RICARDO DIP. 

São Paulo, 22 de julho de 2009. 

OSCILD DE LIMA JÚNIOR 

Relatar 

 

PODER J U D I C I Á R IO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

1 1 ã CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 

VOTO N°. 2.945 

APELAÇÃO CÍVEL N° 398.963.5/1-00 

COMARCA: SÃO PAULO 
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APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: INSTITUTO AYRTON SENNA, 
SINDICATO DAS ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS, ASSOCIAÇÃO, 
ORGANIZAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO - SINDELIVRE E OUTRO 

 

Juiz de Ia Instância: Mano Chiuvite Júnior 

 

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 

 

Dúvida atinente ao sindicato dotado de legitimidade para o recebimento da 
contribuição devida pelos empregados do autor - Adequação da ação proposta, 
por previsão expressa dos arts. 335, inciso I, do CC e 895 do CPC - 
Enquadramento da sociedade que deve ser feito de acordo com sua atividade 
preponderante - Objetivos do autor que não se amoldam aos constantes do 
Estatuto Social do co-réu SINBFIR. 

 

Recurso do autor e do co-réu SINDELIVRE providos e recurso do co-réu SINBFIR 
desprovido. 

 

Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento proposta por Instituto Ayrton Senna 
em face de SINDELIVRE - Sindicato das Entidades Culturais, Recreativas, 
Associação, Organização e Formação de Profissionais do Estado de São Paulo e 
SINBFIR - Sindicato das Instituições Beneficentes, Filantrópicas e Religiosas do 
Estado de São Paulo, a fim de proceder ao depósito em juízo do valor correspondente 
ao recolhimento da contribuição sindical referente ao ano de 2003, em razão da dúvida 
acerca do sindicato ao qual compete seu recebimento. 

A r. sentença de fls. 215/216 extinguiu o feito sem apreciação do mérito, nos termos 
de art. 267, inciso VI, do CPC, por falta de interesse de agir do autor com relação ao 
procedimento de consignação, condenando-o, em razão de ter dado prosseguimento 
ao f e i t o ^ ^ d ^ p e s as processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% 
sobre o valor da causa. 

Os Embargos de Declaração opostos pelo co-réu SINBFIR a fls. 220 foram julgados 
improcedentes a fls. 241. 

Inconformado, o co-réu SINDELIVRE interpôs Recurso de Apelação a fls. 222/226, 
alegando, em síntese, que o co-réu SINBFIR não possui legitimidade para representar 
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o autor, sendo totalmente absurda a imposição de cobrança de contribuições, eis que 
de fato e de direito representa as entidades congregadas na área do comércio - 5o 
Grupo do Plano da Confederação Nacional do Comércio - entidades da área de 
turismo e hospitalidade. 

Contrarrazões do co-réu SINBFIR a fls. 247/253. 

O co-réu SINBFIR, por sua vez, interpôs Recurso de Apelação a fls. 229/237, aduzindo 
que o Poder Público não pode interferir no funcionamento e na organização sindical, 
vedando-se ao Poder Executivo, em particular ao Ministério do Trabalho, estabelecer 
qualquer espécie de juízo de valor a respeito da conduta dos sindicatos. 

Não foram apresentadas contrarrazões. 

O autor também demonstrou seu inconformismo com o decisum por meio da 
interposição de Recurso de Apelação a fls. 255/259, por entender que, à exceção da 
Justiça Desportiva, o Poder Judiciário deve pronunciar-se sobre os fatos que lhe forem 
submetidos, sem o aguardo o esgotamento da instância administrativa. 

Contrarrazões do co-réu SINBFIR a fls. 264/269. 

O acórdão de fls. 279/287 não conheceu dos recursos, determinando a remessa dos 
autos à Egrégia Justiça do Trabalho. 

O Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região suscitou conflito de competência, 
remetendo os autos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça (fls. 300/304), que 
conheceu do conflito para declarar competente o Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo (fls. 310/316). 

É o relatório. 

A r. sentença deve ser reformada. 

O autor iniciou suas atividades em 24 de novembro de 1994, tratando-se de sociedade 
civil sem fins lucrativos, de caráter filantrópico, conforme consta de seu Estatuto Social 
(fls. 08/21). 

A contribuição sindical obrigatória vinha sendo recolhida anualmente pelo autor em 
favor do co-réu SINDELIVRE, desde a criação do Instituto. 

Ocorre que em 25 de novembro de 2002, o autor foi notificado extrajudicialmente pelo 
co-réu SINBFIR (fls. 22), de que constava débito da entidade, referente à contribuição 
sindical não recolhida nos anos de 2000,2001e 2002. 

Dessa forma, por haver dúvida sobre qual dos sindicatos deva legitimamente receber 
o pagamento da contribuição em apreço, propôs a autora a presente ação, a fim de 
que os réus Droverruo seu direito, liberando-a do encargo tributário que lhe é imposto 
pelo ordenamento jurídico. 



160 

 

  

FENAC – FEDERAÇÃO NACIONAL DE CULTURA WWW.FENAC.ORG.BR 

 

Não litigam as partes acerca do montante dos pagamentos das contribuições 
sindicais que, ao que consta, vêm sendo efetuadas regularmente ao réu 
SINDELIVRE. 

Neste momento processual se discute apenas quem deve ser o destinatário do valor 
depositado a título de contribuição sindical referente ao período indicado na petição 
inicial. 

Primeiramente, há de ser acolhido o recurso do autor, a fim de reparar a r. sentença 
proferida no tocante ao entendimento de que a questão posta em juízo teria de ser 
dirimida pelo Ministério do Trabalho. 

Com efeito, ao Ministério cabe o registro dos sindicatos e outros atos administrativos 
correlatos, mas não a decisão sobre a legitimidade para o recebimento das 
contribuições, que compete ao Poder Judiciário, tendo como fundamento a hipótese 
específica dos autos os arts. 335, inciso IV, do CC e 895 do CPC. 

Afastada esta questão prejudicial que levou à extinção do processo sem 
conhecimento do mérito, incumbe a aplicação do artigo 515, parágrafo terceiro, do 
CPC, julgando-se o mérito, uma vez que a matéria a ser enfrentada é unicamente de 
direito. 

Passa-se, então ao debate acerca do Sindicato ao qual o autor deve ser filiado e, da 
análise dos autos, conclui-se que não é ao co-réu SINBFIR. 

Constituem-se, normalmente, os Sindicatos para categorias econômicas ou 
profissionais específicas (art. 570, da CLT), sendo que "a contribuição sindical é 
devida por todos aqueles que participarem de uma categoria econômica ou 
profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do Sindicato representativo 
da mesma categoria ou profissão..." (art. 579, da CLT). 

Conquanto tente o sindicato supracitado enquadrar o autor em suas atribuições, não 
há respaldo para que tal incidência persista. 

Isto porque o enquadramento da sociedade deve ser feito de acordo com a sua 
atividade preponderante, e não pode haver mais de um Sindicato representativo da 
categoria econômica na mesma base territorial. 

O E. Superior Tribunal de Justiça julgando caso análogo entendeu que: 

 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO SINDICAL. 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA POR SINDICATO 
QUE NÃO REPRESENTA ATIVIDADE OU PROFISSÃO PREVISTA NO ART. 577 
DA CLT. EXISTÊNCIA DE OUTRO SINDICATO, NA MESMA BASE TERRITORIAL, 
QUE REPRESENTA A CATEGORIA ("COMÉRCIO VAREJISTA DE AUTOMÓVEIS 
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E ACESSÓRIOS"). MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO, QUE JULGOU 
IMPROCEDENTE A DEMANDA.  

1.  

Como bem ressalta Amauri Mascaro Nascimento, "o Brasil adota o princípio da 
unicidade sindical em nível confederativo. Esse nível vai dos sindicatos à 
confederação da categoria. A lei veda, nesse âmbito, a criação de mais de um 
sindicato na mesma base territorial e dentro da mesma esfera de 
representatividade" (Compêndio de Direito Sindical, 3a ed., São Paulo: LTr, 
2003, pág. 164). Ainda, segundo o mencionado autor, "a profissão, também, é 
organizada pelo mesmo princípio, daydnicidade sindical", razão pela qual 
"numa profissão, e na mesma base territorial, só é permitido, pela lei, um 
sindicato". 

 

2.  

Nos termos do art. 570 da CLT, "os sindicatos constituir-se-ão, normalmente, 
por categorias econômicas ou profissionais, específicas, na conformidade da 
discriminação do quadro das atividades e profissões a que se refere o art. 577 
ou segundo as subdivisões que, sob proposta da Comissão do Enquadramento 
Sindical, de que trata o art. 576, forem criadas pelo ministro do Trabalho, 
Indústria e Comércio". Por outro lado, conforme dispõe a parte inicial do art. 579 
da CLT, "a contribuição sindical é devida por todos aqueles que participarem de 
uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão 
liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão". 
Quanto ao enquadramento sindical, é fixado de acordo com o "Quadro de 
Atividades e Profissões" (art. 577 da CLT). 

 

3.  

Na hipótese, sendo a categoria do "Comércio varejista de automóveis e 
acessórios" representada pelo SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO 
VAREJISTA E ATACADISTA DE DIVINÓPOLIS E REGIÃO CENTRO-OESTE, 
conforme entendeu o Tribunal a quo, é imperioso concluir que a respectiva 
contribuição sindical não é devida ao recorrente, que não se enquadra em 
nenhum dos itens previstos no "Quadro de Atividades e Profissões" (art. 577 da 
CLT). Assim merece ser mantido o acórdão que julgou improcedente o pedido 
contido na inicial (ação de cobrança). 

 

4.  
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Esse entendimento corrobora o disposto no art. 516 da CLT, segundo o qual 
"não será reconhecido mais de um Sindicato representativo da mesma categoria 
econômica ou profissional, ou profissão liberal, em uma dada base territorial". 
Ratifica, também, o disposto no art. 8o, II, da CF/88, que dispõe ser livre a 
associação profissional ou sindical, desde que observada a vedação relativa à 
criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa 
de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, a qual não 
pode ser inferior à área de um Município. 

 

5.  

Recurso especial desprovido. 

REsp 623299 / MG - Relatora Ministra DENISE 

ARRUDA - PRIMEIRA TURMA - DJ 31.05.2007/p. 325 

398 963 5/1-00 - COMARCA DE SÃO PAULOX V0XON° 2 945 

O Estatuto Social do autor indica, em seu Artigo 3o, que seus objetivos são 
exclusivamente culturais, científicos, artísticos, educacionais, esportivos, 
beneficentes, de pesquisas e assistenciais, com ou sem divulgação, de caráter 
filantrópico e, portanto, não se enquadra naquelas descritas no Estatuto Social do 
Sindicato (fls. 152/175). 

Merece, dessa forma, ser provido o recurso do co-réu SINDELIVRE que afirma que, 
no que se refere à Ata de Assembleia de fundação do sindicato SINBFIR, congrega 
este os empregadores das Entidades Beneficentes, Filantrópicas e Religiosas do 
Estado de São Paulo, tendo em vista que atualmente estas entidades estão filiadas 
ao Sindicato dos Hospitais, Clínicas de Saúde, laboratórios de Pesquisas e Análises 
Clínicas, Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do Estado de São Paulo, 
integrando o 5o Grupo do Enquadramento Sindical previsto pelo art. 577 da CLT, que 
abrange as atividades ou categorias econômicas de Turismo e Hospitalidade, ao 
passo que o recorrente integra o 2o Grupo, das Empresas de Difusão Cultural e 
Artística, que engloba as atividades desenvolvidas pelo Instituto Ayrton Senna. 

Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso do autor, para reformar. 
sentença, julgando procedente a consignação em pagamento efetuada e ao recurso 
do réu SINDELIVRE, determinando ser sua a legitimidade para receber as 
contribuições sindicais devidas, negando provimento ao recurso do co-réu SINBFIR, 
condenando este último ao pagamento das custas, despesas processuais e 
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. 

 

OCILD DE LIMA JUNIOR 
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RELATOR 
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO 

 

PROCESSO Nº 01389200608502003 

 

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 

 

 

 

 

CONSIGNANTE: AME 

1º CONSIGNADO: SINDELIVRE/SP 

2º CONSIGNADO: SINBFIR/SP 



165 

 

  

FENAC – FEDERAÇÃO NACIONAL DE CULTURA WWW.FENAC.ORG.BR 

 

85ª Vara do Trabalho - São Paulo - Capital 

Processo Nº 01389200608502003 

TERMO DE AUDIÊNCIA 

PROC. Nº 01389.2006.085.02.00.3 e 05094.2006.085.02.00.6 

 

 

Aos 27 dias do mês de julho do ano de dois mil e sete, às 17:00 hs, na sala de 
audiências na sala de audiências desta 85ª Vara do Trabalho de São Paulo, sob a 
titularidade da MM. Juíza do Trabalho, Drª LIANE CASARIN SCHRAMM foram 
apregoados os litigantes: AME , consignante, SINDELIVRE – SINDICATO DAS 
ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE 
ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO, 1º consignado e 
SINBFIR – SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEFICIENTES, FILANTRÓPICAS E 
RELIGIOSAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2º consignado. 

Ausentes as partes. 

 

SENTENÇA 

 

AME, invoca a tutela jurisdicional desta Junta para propor Ação de Consignação em 
Pagamento em face de SINDELIVRE e SINBFIR, posto que não sabe a qual dos 
sindicatos pagar a contribuição patronal dos anos de 2005 (proc nº 5094/2006-6) e 
2006(proc nº1389/2006-3), depositando-as de forma consignada, e ainda pretende a 
declaração de qual delas a representa legitimamente, conforme pedidos constantes 
às fls.09/10(proc nº 1389/2006-3) e 08 (proc nº 5094/2006-6). 

Os consignados apresentam contestação: SINDELIVRE fls.44/47 e SINBFIR, 
fls.102/106 dos autos do proc. nº1389/2006-3, e respectivamente, fls. 119/122 e 
fls.145/150, dos autos do proc nº5094/2006-6. Cada qual diz ser o representante 
legítimo da consignante e requerem a improcedência da ação de consignação com 
relação ao outro. Não contestam o valor depositado a título de contribuição patronal 
em 2005, fls.37, no valor de R$95,42 (proc nº 5094/2006-6), e em 2006, fls.35/36 no 
valor de R$110,44 (proc.nº1389/2006-3), também não contestam mutuamente a 
anterioridade do registro do Sindicato em MTE. 

 

Réplica à fls. 133/136. 
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Depósito em consignação da contribuição sindical patronal de 2007 de R$113,12, 
fls.167. 

Juntam-se documentos. 

Encerrada a instrução processual. 

As propostas conciliatórias restam inexitosas. 

É o relatório. 

DECIDE-SE  

PRELIMINARMENTE 

DA LITISPENDÊNCIA 

O SINDELIVRE argüi a preliminar de litispendência, fl.44, com o processo nº 
583.00.2005.032919-6 que tramitava 

perante a 7ª Vara Cível da Capital. 

A consignante, fl.134, explica que referido processo tem como objeto o imposto 
sindical dos trabalhadores, onde se 

deposita em consignação ante a dúvida quanto a representação na categoria 
profissional. Elucida ainda que aditou 

aquela petição inicial onde constavam no pólo passivo os sindicatos da categoria 
econômica, equivocadamente, fls.151/153. Tal processo tramita atualmente, com a 
Emenda 45 à CF, perante a 25ª Vara do Trabalho da Capital, sob 

nº483/2006-1. 

Por questão de ordem, esclareça-se ainda, que o processo relativo à contribuição 
sindical patronal 2005, que tramitava na 23ª Vara Cível de São Paulo, sob 
nº583.00.2005.008.791-8, com a Emenda 45 à CF, remetido à 72ª Vara do Trabalho 
da Capital, processo 1256/2006-0, fls.85/87(autos do proc. 5094/2006-6), os quais, 
por fim, ante a conexão com a matéria do processo 1389/2006 (contribuição sindical 
patronal 2006) e por prevenção deste Juízo, passaram a ser os autos 5094/2006-6. 

Assim, não estão presentes a identidade de partes, causa de pedir e pedidos para ser 
declarada a litispendência, pelo que afasto-a. Não bastasse isso, ante a remessa dos 
autos da 72ª Vara para este Juízo está respeitada a conexão dos processos. 
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Por fim, o processo que tramita na 25ª, por ter no polo passivo os Sindicatos da 
Categoria profissional, não geram litispendência nem conexão com os presentes 
processos que trata de representação pela categoria econômica. 

 

MÉRITO 

 

1.  

DA CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 

A consignante não sabe a qual dos sindicatos-réus pagar a contribuição patronal dos 
anos de 2005 (proc nº5094/2006-6) e 2006(proc nº1389/2006-3), depositando-as de 
forma consignada. A dúvida é legítima, tanto que ambos consignados requerem para 
si os depósitos. 

Os Sindicatos não contestam o valor depositado a título de contribuição patronal em 
2005, fls.37, no valor de R$95,42 (proc nº 5094/2006-6), e em 2006, fls.35/36 no valor 
de R$110,44 (proc.nº1389/2006-3). 

Sobre o depósito em consignação da contribuição sindical patronal de 2007 de 
R$113,12, à fls.167, os consignados também não se opuseram, apesar de se 
manifestarem nos autos após a juntada do depósito, fls.180 (SINBFIR) e 190 
(SINDELIVRE). 

Se incontroversos os valores depositados, é certo que a consignante se eximiu de sua 
obrigação. Portanto, declaro extinta a obrigação da consignante de pagar a 
contribuição sindical patronal dos anos de 2005, 2006 e 2007, restando apenas 
necessário definir quem é o credor das mesmas. 

 

2.  

DA REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA ECONÔMICA 

A consignante pede, expressamente, no item “6.C”, fl.09 de sua peça “a declaração 
do sindicato legítimo para receber a contribuição”. Não há lide referente à 
anterioridade do registro dos consignados perante o MTE (SINDELIVRE em 
09.08.1990, fl.48 e SINBFIR em 19.11.1999, fl.107), nem quanto à base territorial, 
porque a de ambos é sobre todo o Estado de São Paulo. A controvérsia é quanto a 
representatividade da categoria econômica. 
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A CLT define categoria econômica como o vínculo social básico constituído pela 
solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, 
similares ou conexas, art. 511 § 1º da CLT. 

A finalidade da autora, conforme cláusula 4ª, fl.19, é “favorecer a integração do 
trinômio família-escola-comunidade, na obra comum da educação e assistência social 
e/ou promoção humana, às pessoas excluídas de recursos técnicos e 
socioeconômicos, que necessitem de processo educação, orientação, 
profissionalização e acompanhamento para o pleno desenvolvimento de suas 
potencialidades, sem distinção de raça, idioma, cor, condição social, credo político, 
religioso ou de outra natureza para os doravante denominados `Assistidos` ”. 

Já a cláusula 3ª trata da forma como se constitui a Associação: “entidade de direito 
privado, sem fins lucrativos, políticos ou religiosos e com prazo de duração 
indeterminado”. O caráter de união de pessoas organizadas SEM FINS 
LUCRATIVOS, conforme art. 53, caput, do Código Civil já faz parte da própria 
definição de Associação. 

Pois bem, o SINDELIVRE, segundo seu estatuto, fl.67, congrega todas as entidades 
especificadas no anexo do art. 577 da CLT, 2º grupo da Confederação nacional de 
educação e cultura, ou seja, “entidades culturais, recreativas de assistência social, de 
orientação e formação profissional”. 

Por sua vez o SINBFIR, fl.108, representa a categoria de instituições beneficentes, 
filantrópicas, religiosas e congêneres. O motivo de seu surgimento, foi lavrado em ata 
de assembleia geral, fl.84/87, no sentido de que representaria as categorias 
enquadradas especificamente como “instituições beneficentes, religiosas e 
filantrópicas”, dentro do 5º grupo do quadro do art. 577 da CLT da Confederação 
nacional do comércio (Turismo e hospitalidade), distinguindo-se do SINDHOSP, que 
por sua vez estava inserta 6º grupo (Estabelecimentos de serviços de saúde). 

Assim, verifica-se que o SINBFIR guarda relação com atividades na filantropia e na 
saúde, enquanto o SINDELIVRE relaciona-se com assistência social e educação. 

Historicamente, a filantropia e a assistência estiveram associadas às iniciativas 
isoladas de auxílio aos carentes, em geral a partir de uma perspectiva religiosa. Hoje 
a compreensão da assistência social não é só de caridade, mas está prevista como 
um direito assegurado na Constituição, art. 203: “A assistência social será prestada a 
quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem 
por objetivos: I - a proteção à família, à 

maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; II - o amparo às crianças e 
adolescentes carentes; III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; IV - a 
habilitação e 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 física e ao idoso que comprovar não possuir meios 
de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser 
a lei. “ 
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Estes objetivos estão regulamentados na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), 
n.º 8.742/93, especificamente, no art. 2.º. Portanto, a assistência social é atividade 
para a promoção dos direitos sociais, reduzindo-se exclusão social, e propiciando 
oportunidades de emancipação àqueles que não teriam acesso a certos direitos 
sociais. 

O professor Celso Barroso Leite leciona a distinção entre filantropia e assistência 
social (Filantropia e Assistência Social, LTr):”O conceito de filantropia é amplo, 
complexo, voltado em geral para ações de maior porte e por vezes de efeitos menos 
objetivos e menos diretos, destinadas inclusive a pessoas que desfrutam de 
satisfatórias condições de vida. O de assistência social, mais modesto, diz respeito 
sobretudo a programas essenciais ou até emergenciais, destinados a pessoas que 
dependem para a própria subsistência ou pouco mais, isto é, pessoas necessitadas, 
carentes.” 

Uma entidade pode ser enquadrada como filantrópica, mas se não tiver programas 
de promoção dos direitos sociais não será de assistência social. Vale dizer, 
filantropia é gênero e assistência social uma das suas espécies. 

Como a finalidade social da autora é a promoção da pessoa humana, quem melhor a 
representa, por solidariedade de interesses dos que empreendem atividades 
idênticas, similares ou conexas constituindo o vínculo social básico (art. 511, §1º da 
CLT) é o SINDELIVRE. 

 

3.  

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

Não são devidos honorários advocatícios pois estão ausentes os pressupostos da Lei 
5584/70 que não foi revogada, tácita ou expressamente, pela Lei 8906/94. 
Consubstanciado o entendimento nas Súmulas 219 e 329 do TST. 

 

4. DA JUSTIÇA GRATUITA 

Prejudicado o pedido ante a procedência parcial, não havendo condenação de custas 
processuais a serem suportadas pelo reclamante. Ressalte-se que tal instituto pode 
ser renovado em qualquer grau de jurisdição, caso haja eventual inversão da 
condenação. 

ISTO POSTO, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE a ação de consignação em 
pagamento proposta por AME, em face de SINDELIVRE – SINDICATO DAS 
ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE 
ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO e SINBFIR – 
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SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEFICIENTES, FILANTRÓPICAS E 
RELIGIOSAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, para: 

a) declarar extinta a obrigação da consignante de pagar a contribuição sindical 
patronal dos anos de 2005, 2006 e 2007, item 1; 

b) declarar como legítimo representante da categoria econômica o 1º consignado 
(SINDELIVRE), pelo que é o credor dos valores depositados, estando com seu crédito 
satisfeito com a atualização monetária existente nas contas judiciais respectivas de 
cada depósito, item 2. 

Para fins do § 3º do artigo 832 da CLT (redação dada pela Lei 10035 de 25.10.2000), 
ressalte-se que não verbas que sirvam de base para o imposto de renda ou a 
contribuição previdenciária. 

Custas pelo 2º consignado (SINBFIR) sobre R$5.000,00 que é o valor arbitrado à 
condenação, no importe de R$100,00. Cumpra-se após o trânsito em julgado. 

Intimem-se. Nada mais. 

 

LIANE CASARIN SCHRAMM 

Juíza do Trabalho 
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8ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE 

 

PROCESSO Nº 00546/05 

 

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 

 

 

 

 

CONSIGNANTE: 

AMAS – ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 

 

1º CONSIGNADO: SINTBREF/MF 

2º CONSIGNADO: SENALBA/MG 
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO 

 

PROCESSO Nº 00441-2009-000-03-00-1AR 

 

AÇÃO RESCISÓRIA 

 

 

 

 

 

AUTOR: SINTIBREF/MG 

RÉU: FED.DAS APAES DE MINAS GERAIS E OUTROS 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO 

TRT – 00441-2009-000-03-00-1-AR 

Autor: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES 
RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS – 
SINTIBREF/MG 

Réus: FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE MINAS GERAIS E OUTROS 
EMENTA: VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL – ART. 485, 

V, DO CPC. A rescisória não se presta para avaliar a justiça ou injustiça da decisão, 
mas apenas para apurar se houve subsunção dos fundamentos normativos ou, ainda, 
decisão tendendo a anular seus efeitos. Em havendo uma interpretação razoável, 
ainda que não a melhor, não se pode cogitar na procedência do pedido rescisório. 

Pedido indeferido. 

 

RELATÓRIO 

O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICIENTES, 
RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS – 
SINTIBREF/MG ajuíza Ação Rescisória com fulcro no inciso V do artigo 485 do Código 
de Processo Civil, requerendo a desconstituição do v. acórdão proferido nos autos da 
reclamatória trabalhista, processo nº 01781-2006-148-03-00-5. 

Pretende obter a rescisão da decisão de f. 233/241, que julgou procedentes os pedido 
da ação originária, declarando ser o SENALBA – SINDICATO DOS EMPREGADOS 
EM ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS, a 
entidade sindical legítima para representar os empregados da APAE’s e que, em sede 
de embargos declaratórios, veio a sentenciar ser a FENAC a entidade sindical 
detentora de legitimidade para representar a Federação das APAE’s do Estado de 
Minas Gerais. 

Fundamenta, o Sindicato-autor, sua pretensão no inciso V, do artigo 485, do CPC, 
apontando violação a preceitos legais, a saber, artigos 128, 459 e 460 do CPC e 
incisos I e III do artigo 8º da Carta Maior – f. 06 e ss. 

Sustenta, em suma, que a decisão rescindenda encerra julgamento extra petita, 
considerando que a pretensão da Federação das APAE’s teria se restringido à 
declaração do enquadramento sindical patronal e não quanto ao enquadramento 
sindical dos empregados das Associações. Afirma, também, não possuir a Federação 
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legitimidade para representar a categoria profissional em juízo, por pertencente esta 
aos sindicatos de classe. 

Requer, a final, a procedência da ação para desconstituir o v. acórdão e, em novo 
julgamento, dar provimento ao recurso do SINTRIBREF para excluir da sentença o 
enquadramento sindical dos empregados das APAE’s, que não foi objeto de pedido – 
f. 10. 

Atribuiu à causa o valor de R$1.859,31. 

Depósito prévio comprovado à fl. 13. 

Decisão rescindenda às fls. 233/241 e certidão de trânsito em julgado às fls. 151/152. 

Representação regular, a partir da juntada da procuração de fl. 157, com poderes 
específicos para a propositura de ação rescisória, nos termos da OJ 02 desta SDI. 

Deferido o processamento da inicial, foram regularmente citados os réus, 
apresentadas contestações às fls. 162/167, 193/202, acompanhadas de documentos. 

Manifestou-se o sindicato autor sobre as defesas às fls. 372/375. 

Vislumbrada a desnecessidade de dilação probatória, determinou-se à fl. 376 a 
apresentação das razões finais, trazidas às fls.379/384, 385/292, pelo autor e 
SENALBA, não tendo a primeira ré manifestados nesta ocasião, conforme certidão de 
f. 378-v.Manifestação da d. Procuradoria Regional do Trabalho às fls. 395/398, através 
da i. procuradora Maria Cristina Dutra Fernandez, opinando pela improcedência da 
ação rescisória. 

Chamado o feito à ordem, às fls. 399/400 determinada a emenda da inicial, atendida 
às fls.403/404 e deferida à fl. 405, com inclusão dos réus nominados no pólo passivo 
da demanda, que foram citados e apresentaram contestações às fls. 412/415 e 
459/463, com exceção do SINIBREF/MG, que mesmo devidamente citado, não se 
manifestou nestes autos, conforme certidão de f. 458-v.Manifestação do Sindicato-
autor quanto às contestações às fls. 502/505. 

Sem mais provas, encerrou-se a instrução processual, às fls. 508. 

Razões finais às fls. 510/517, 518/525, com decurso de prazo quanto as demais partes 
(certidão de fl. 526-v). 

O d. Ministério Público do Trabalho, à fl. 542, ratificou seu parecer anterior. 

É o relatório. 

 

VOTO 
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ADMISSIBILIDADE 

PRE LIMINARES DE COISA JULGADA, INÉPCIA DA INICIAL E 
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO ARGUÍDAS EM CONTESTAÇÃO. 
REJEIÇÃO 

 

Admito a ação porque presentes os pressupostos específicos exigíveis à espécie e as 
condições da ação. Em face das preliminares suscitadas nas contestações às fls. 
164/165 e 193/195, deve-se consignar que se a pretensão recursal do processo 
originário contradiz o próprio fundamento desta rescisória e se a hipótese de 
rescindibilidade declinada na petição inicial está tipificada ou não no artigo 485 do 
CPC, tais questões remetem ao mérito da controvérsia, onde serão efetivamente 
apreciadas e dirimidas, em nada se identificando com os pressupostos específicos 
para cabimento da ação rescisória. 

Razão pela qual, rejeito as preliminares suscitadas. 

 

VALOR DA CAUSA - MATÉRIA 

SUSCITADA EX OFFICIO 

 

O autor atribuiu à causa o valor de R$ 1.859,31 (mil oitocentos e cinquenta e nove 
reais e trinta e um centavos), conforme se depreende à fl. 11. 

Conforme IN nº 31/07 do C.TST, o valor da causa em ação rescisória deve 
corresponder, quando se tratar de pedido rescisório de decisão da fase de 
conhecimento, ao valor da causa fixado pelo Juiz, devidamente corrigida pelo índice 
do INPC até a data da propositura da ação (art. 2º, I e 4º). 

Verifica-se da decisão rescindenda juntada às fls.133/141, manteve a condenação 
primeva em que fixou o valor da condenação em R$ 1.000,00, na data de 31/07/2006 
– fl 101. 

Desta forma, aplicando o referido indexador pelo período entre a fixação do valor da 
condenação em 31/07/2006 (fl. 101) e a distribuição desta ação em 13/04/2009 (fl. 
02), verifica-se um importe de R$ 1.158,58 (hum mil cento e cinquenta e oito reais e 
cinquenta e oito centavos), sendo o índice do período 1,1585756. 

Por esses fundamentos, fixo, ex officio, o valor da causa em R$ 1.158,58 (hum mil 
cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), nos termos da IN nº 31/07 
do C.TST. 
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MÉRITO 

ART. 485, INCISO V, DO CPC. VIOLAÇÃO 

LITERAL DE DISPOSIÇÃO LEGAL (ARTS. 128, 459, 460 DO CPC, ART. 8º, I E III, 
CF). 

PREQUESTINAMENTO. 

Como relatado, pretende o sindicato-autor, com espeque no inciso V, do artigo 485, 
do CPC, a rescisão do v. acórdão de fls. 133/141, exarado nos autos da reclamação 
trabalhista nº 01781-2006-148-03-00-5, fluente pela MMa. Vara do Trabalho de Pará 
de Minas, por suposta afronta aos artigos 128,459, 460, do CPC e artigo 8º, I e III, da 
CF/88. 

Pugna, desta forma, pela rescisão da decisão Turmária (f. 133/141) que, mantendo a 
r. sentença monocrática de f.96/101, complementada pelo julgamento de f. 104/105, 
julgou ser o SENALBA a entidade sindical legitimada a representar os empregados da 
APAE’s a FENAC a entidade sindical detentora de legitimidade para representar a 
Federação das APAE’s do Estado de Minas Gerais. Requer, portanto, em novo 
julgamento, seja dado provimento ao seu recurso ordinário interposto na ação 
originária, com o fito de ver excluída da decisão o reconhecimento do SENALBA como 
representante da classe dos empregados na APAE’s, considerando que tal pedido 
não se fez constar do rol daquela demanda, ressurgindo decisão extra petita, o que 
viola os artigos 128, 459 e 460 do CPC. 

Narra que o pedido inicial da ação originária, limitou-se ao enquadramento sindical 
das APAE’s do Estado de Minas Gerais, não se estendendo ao enquadramento 
sindical dos empregados das APAE’s ou de empregados das associações a ela 
filiadas. 

Por fim, não se conforma com o teor do v. acórdão rescindendo, porquanto, ao 
apreciar os recursos ordinários do SINTIBREF e do SINIBREF comparou as 
atividades das APAE’s com as previstas na Lei nº 8.742/93, fazendo correlação da 
atividade preponderante das APAE’s com a categoria econômica em que ela se 
enquadra e com a categoria profissional, mantendo a sentença primeva. Em assim 
sendo, e no seu entendimento, a decisão incidiu em interferência na representação 

sindical dos empregados, violando, também, os preceitos indigitados Carta Magna, 
elencados à fl. 02. 

Conclui, desta forma, que a decisão rescindenda fez tabula rasa dos indigitados 
dispositivos legais, “decidindo a lide fora dos limites em que foi proposta, 
pronunciando-se sobre matéria que não foi objeto do pedido da Autora, na Ação, nem 
de pedido de qualquer dos Réus,em Reconvenção” – fl. 09 - e, especificamente, 
quanto a violação ao art.8º, da CF, que este Regional não podia determinar qual o 
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sindicato teria legitimidade para representar os empregados, porquanto tal 
pronunciamento não lhe foi demandado na forma própria, pelo que não podia 
reconhecer à Federação das APAE’s legitimidade para postular interesses e direitos 
de seus empregados quanto à sua representação sindical. 

Sem razão. 

De antemão deve-se destacar que a ofensa à literalidade de dispositivo legal 
pressupõe a total insubmissão do julgador à norma no caso concreto, enquadrando 
os fatos em uma hipótese legal errônea, ou, ainda, proferindo decisão em sentido 
diametralmente oposto àquele contido na norma que se diz violada, ao arrepio da 
ordem jurídica, obstando seus reais efeitos. Porquanto, para que o Tribunal pronuncie-
se sobre a decisão rescindenda, é necessário que a matéria atacada tenha sido 
debatida anteriormente, caso contrário, não cabe a ação rescisória com base neste 
fundamento. 

Destarte, verifica-se que a tese de julgamento extra petita somente foi inaugurada 
nestes autos, porquanto o v. acórdão rescindendo não abordou, mesmo que 
perfunctoriamente, quaisquer dos dispositivos legais apontados como violados à f. 06 
da inicial. Desta forma, a pretensão sucumbe ao disposto na Súmula n. 298, itens I, 
do Colendo TST, verbis: 

 

AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLÊNCIA DE LEI. 

PREQUESTIONAMENTO (incorporadas as Orientações Jurisprudenciais nºs 36, 72, 
75 e 85, parte final, da SBDI-2) - Res. 137/2005, DJ 22, 23 e 24.08.2005  

I - A conclusão acerca da ocorrência de violação literal de lei pressupõe 
pronunciamento explícito, na sentença rescindenda, sobre a matéria veiculada. (ex-
Súmula nº 298 - Res. 8/1989, DJ 14.04.1989) Também não é a hipótese tratada no 
inciso V da referida Súmula, porque, se houve, em tese, julgamento fora do pedido, 

este estigma nasceu ainda em primeira instância e não na própria decisão 
rescindenda, haja vista que o v. acórdão rescindendo manteve a decisão monocrática 
intocada. 

Neste sentido encontra-se pacificada a jurisprudências do c. TST, vejamos: 

 

RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA. 

[...] JULGAMENTO -EXTRA PETITA-. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 460 DO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. O art. 460 do CPC, 
apontado como violado, não foi prequestionado nem debatido na decisão 
rescindenda, razão pela qual incide o óbice da Súmula nº 298 desta Corte sobre a 
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hipótese. Isso porque o pretenso vício processual (julgamento -extra petita-) não 
nasceu no acórdão rescindendo, mas, sim, na sentença de origem, o que exigiria a 

impugnação oportuna, que não ocorreu no caso dos autos. [...] ( ROAR - 1017400-
32.2007.5.22.0000 , Relator Ministro: Pedro Paulo Manus, Data de Julgamento: 
22/09/2009, Subseção II Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: 
02/10/2009) 

 

AÇÃO RESCISÓRIA - RECURSO ORDINÁRIO [...] 

I - Conquanto não se exija o requisito do prequestionamento, inerente aos recursos 
extraordinários, em virtude de a rescisória constituir ação autônoma, em que a 
atividade jurisdicional abrange tanto questões de fato quanto de direito, não é demais 
lembrar ser imprescindível a emissão de tese explícita na decisão rescindenda sobre 
a matéria trazida a lume na rescisória, a fim de permitir ao Tribunal, em sede de juízo 
rescendente, o exame da norma de lei ali subjacente que se diz ter sido agredida. 

 II - Nesse sentido tem-se orientado a melhor doutrina ao firmar posicionamento de 
que, embora prescindível o prequestionamento da norma legal, é indeclinável à 
higidez do exercício do juízo rescendente em rescisória, fundada no art. 485, V, do 
CPC, que o fato ou fatos jurídicos, a partir dos quais se sustenta a ocorrência de 
ofensa a literal disposição de lei, possam ser objetivamente extraídos da decisão 
rescindenda.  

III – Dos fundamentos do acórdão rescindendo percebe-se que o Regional não 
examinou a controvérsia pelo prisma do suposto julgamento extra petita, limitando-se 
a confirmar a sentença, a qual concluíra que o adicional de risco fora regularmente 
pago, não aproveitando o reclamante as decisões proferidas em outros processos, 
porque produzem efeitos apenas entre as partes litigantes.  

IV - Constatado que na decisão não há sequer uma linha sobre a controvérsia à 
sombra do fato jurídico em razão do qual teriam sido violados os referidos dispositivos, 
torna-se absolutamente inviável aferir-se a procedência do juízo rescendente.  

V - Assim, se julgamento extra, ultra ou citra petita houve, ele seria em relação à 
sentença da Vara do Trabalho e não ao acórdão rescindendo. [...] ( ROAR - 203600-
23.2005.5.01.0000 , Relator Ministro: Antônio José de Barros Levenhagen, Data de 
Julgamento: 17/11/2009, Subseção II Especializada em Dissídios Individuais, Data de 
Publicação: 27/11/2009) O mesmo entendimento a jurisprudência aponta em relação 
à admissibilidade de Recurso de Revista: 

 

JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE 
PRIMEIRO GRAU MANTIDA INCÓLUME PELA CORTE DE ORIGEM. 
PREQUESTIONAMENTO.SÚMULA N.º 297, I, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO 
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TRABALHO. A ausência de pronunciamento, por parte da Corte de origem, acerca de 
elemento essencial à tese veiculada no apelo torna inviável o seu exame, à míngua 
do indispensável prequestionamento. Hipótese de incidência do entendimento 
cristalizado na Súmula n.º 297, I, desta Corte superior. 

Agravo de instrumento não provido. (AIRR - 33640-18.2003.5.15.0043, Relator 
Ministro: Lelio Bentes Corrêa, Data de Julgamento: 17/03/2010, 1ªTurma, Data de 
Publicação: 09/04/2010) 

Mesmo se assim não fosse, não existe qualquer mácula na decisão rescindenda que 
pudesse ensejar sua rescisão. 

Pela simples leitura do contido no parágrafo 10 de f.50, verifica-se, que a lide também 
compunha-se em relação ao real representante de seus empregados, porquanto a 
autora [ora ré] nos autos originários, estava sofrendo várias ações judiciais propostas 
por sindicatos, que se arvoram na representatividade de seus trabalhadores. 

Aliás, não foi por outro motivo que o Sindicato autor encontrava-se inserido no polo 
passivo da lide originaria, defendendo seus interesses. Do v. acórdão vergastado, 
extrai-se que os julgadores amparados em todo contexto probatório existente nos 
autos originários, decidiram negar provimento aos recursos interpostos, mantendo a 
sentença monocrática na íntegra, conforme se extrai às fls.133/141 destes autos. 

E a análise do recurso ordinário manejado pelo SINTIBREF na ação originária, 
trasladado por cópia autenticada a esta demanda às fls. 106/114, conduz à ilação de 
que a presente ação rescisória exprime mero inconformismo do Sindicato-autor com 
a decisão rescindenda. 

Forçoso atentar-se que na dita peça recursal, especificamente, itens 1 ao 17, o 
Sindicato, autor nesta rescisória, buscou evidenciar ser o legítimo representante da 
classe dos profissionais da APAE. Verifica-se, ainda, não ter havido naquela 
oportunidade nenhuma menção acerca de julgamento extra petita, trazendo, única e 
exclusivamente, a pretensão de ver reconhecido o SINTIBREF como sindicato 
representante da classe. 

Some-se a isto, ser consequência lógica dos fundamentos esposados pela Federação 
das APAE’s na ação declaratória proposta, conforme se observa da inicial coligida às 
fls. 46/52, a afirmação de quais seriam os Sindicatos representantes das classes 
patronal e profissional. 

Por certo, a indigitada ação veio a ser proposta em face dos pretensos sindicatos 
patronais e profissionais, tendo a pretensão fundamento no “constante assédio” dos 
sindicatos insertos no polo passivo, quanto à cobrança reiterada de contribuições 
sindical, confederativa e assistencial. O pleito esboçou como fundamento, ainda, a 
propositura de várias outras ações judiciais em face de APAE’s, intentadas por 
sindicatos, “que arvoraram na representatividade de seus trabalhadores” (fl. 50 
daquela exordial). 
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E, ainda, o parágrafo único do artigo 295 do CPC deve ser interpretado na esfera 
juslaboral em combinação com os parágrafos 1o. e 2o. do artigo 840 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, que de substancial exigem, como conteúdo das reclamações 
escritas e verbais, apenas “uma breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio” 
e “o pedido”. Não é inepta a petição que observou integralmente os requisitos 
estabelecidos no artigo 840, parágrafo 1º, da CLT, tanto que o Sindicato-autor 
produziu sua defesa sem quaisquer transtornos ou impedimentos, possibilitando a 
ampla defesa constitucionalmente assegurada, não havendo falar em julgamento 
extra petita, neste aspecto. 

Neste contexto, a aventada violação aos apontados preceitos legais denotam, 
unicamente, o inconformismo do autor com o que, ao seu entendimento, parece ser 
uma decisão injusta. 

Quanto à violação do art. 8º da CR/88, melhor sorte, não socorre ao Sindicato-autor. 

Em sintonia com a evolução do direito sindical no mundo, a Constituição da República 
de 1988 assegurou a liberdade de associação, dispondo ser livre a associação 
profissional ou sindical, impondo, destarte, algumas limitações, mormente quanto ao 
disposto no art. 8º, II, referente à unicidade sindical. 

Afastou, porém, a possibilidade de intervenção do Estado, na fundação e organização 
do ente sindical, ressalvado, contudo, a necessidade de registro no órgão competente 
(inciso I do art. 8º da CR). 

Embora a norma constitucional estabeleça a previsão de registro do sindicato, o 
legislador infraconstitucional ainda não regulou a matéria, tendo o Supremo Tribunal 
Federal pacificado a celeuma com a edição da Súmula 677, verbis: 

“Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao 
registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade". 

Claro, portanto, em respeito ao princípio constitucional da unicidade sindical, para que 
o sindicato possa valer-se de suas prerrogativas de representação no âmbito 
administrativo e judicial, indispensável o seu registro no Ministério do Trabalho e 
Emprego. 

Com efeito, em sua obra “Curso de Direito do Trabalho”, O Ministro Maurício Godinho 
Delgado (p. 1340, 6ª ed.), dissertando a respeito do registro sindical, preleciona, 
verbis: 

“Algumas dificuldades práticas surgiram, no período, em especial com respeito ao 
controle da unicidade sindical, que fora mantida pelo texto da mesma Constituição 
(art. 8º, II). Nesse quadro de incertezas, o Supremo Tribunal Federal pacificou a 
matéria, definindo que os estatutos sindicais, independentemente da inscrição no 
Cartório de Pessoas Jurídicas, teriam de ser levados a depósito no órgão 
correspondente do Ministério do trabalho, para fins essencialmente cadastrais e de 
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verificação da unicidade sindical (STF - Pleno - MI 144-8- SP. DJU I, 28.5.93, p. 
10381).” 

Concluindo, o citado autor, à mesma folha, assevera: 

É evidente que caberia, contra qualquer ato ou omissão do órgão administrativo, 
media eficaz perante o Judiciário. 

Desta forma, é hialino que o Judiciário tem o poder de decidir a lide, tal como proposta, 
preservando o princípio da unicidade sindical. Atente-se o autor para o teor do art. 
114, III, da CR/88, que incluiu expressamente na competência desta Especializada, 
as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e 
trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores. 

Contrariamente do exposto na inicial, não se verifica a alegada violação de lei, já que, 
nos limites em que a lide foi proposta, inexiste violação clara e evidente do dispositivo 
legal em questão, como necessário para o corte rescisório que se pretende. 

Ou seja: trata-se de pleito rescisório de decisão amparada na livre apreciação da 
prova, que deu ao direito a interpretação de acordo com o contexto alinhavado nos 
autos. O v. acórdão de fls.133/141, nada mais fez que apreciar livremente a prova dos 
autos e concluir, de acordo com o convencimento do julgador e na forma da lei, fixando 
os limites da coisa julgada, não se conformando o autor com o desate dado à 
controvérsia. 

Não se pode olvidar que por violação à lei, pretendeu o legislador autorizar a 
pretensão rescisória quando a decisão for contrária ao texto legal, ou seja, ofender à 
literal disposição de lei. 

Ora, a violação a preceito legal, acaso existente, deve aflorar independentemente da 
análise de prova; ou pelo total desprezo ao modo e forma definidos pela lei para a sua 
elaboração (error in procedendo). 

Destarte, o reexame de fatos amparado na suposta injustiça da decisão, não permite 
o corte rescisório. 

Neste mesmo sentido é a Súmula 410 do c. TST: 

AÇÃO RESCISÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 
(conversão da Orientação Jurisprudencial nº 109 da SDI-II - Res. 137/2005 – DJ 
22.08.2005) - A ação rescisória calcada em violação de lei não admite reexame de 
fatos e provas do processo que originou a decisão rescindenda. (ex-OJ nº 109 - DJ 

29.04.2003). 

Não é outro o entendimento desta SDI: 
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EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI (ARTIGO 
485, V DO CPC). Tendo em vista a estreita previsão legal para o corte rescisório, que 
exige interpretação restritiva do seu alcance, fundado o pleito desconstitutivo em 
violação a literal disposição de lei (art. 485, V, do CPC), não prospera a pretensão 
quando a decisão rescindenda espelha entendimento judicial 

fulcrado em interpretação razoável de texto legal. Em sede de rescisória não se 
discute o interesse particular do litigante, tampouco a mais adequada interpretação da 
norma jurídica, pouco importando, ainda, a justiça ou a injustiça da decisão 
rescindenda. Objetiva-se, isto sim, a defesa do interesse público na preservação do 
conteúdo e efeitos da norma jurídica, cuja violação se aponta, que, por isto, deve ser 
expressa e literal. 

Processo nº 00882-2008-000-03-00-2 AR, publicado em 06/03/2009, 

Relatora Des. Denise Alves Horta. 

Desta forma, e em coro com o Parquet (fls. 395/398 c/c fl. 542), acerca da hipótese 
do inciso V do art. 485 do CPC, resta inviável o corte rescisório pleiteado, devendo 
ser indeferida, também neste particular a ação. 

Portanto, constatando-se que a pretensão do autor reverte-se de nítido e eminente 
caráter recursal, sendo que intenta, à evidência, impingir ao procedimento 
especialíssimo da rescisória a condição de mais uma instância recursal, revela-se 
totalmente improcedente o pedido. A rescisória não se presta para avaliar a justiça ou 
injustiça da decisão, mas apenas para apurar se houve subsunção dos fundamentos 
normativos ou, ainda, decisão tendendo a anular seus efeitos. Em havendo uma 
interpretação razoável, ainda que não a melhor, não se pode cogitar na procedência 
do pedido rescisório. 

Com essas considerações, julgo improcedente o pedido da inicial, indeferido o corte 
rescisório. 

Honorários advocatícios são incabíveis na presente ação, por força da Súmula 219, 
II, TST, salvo se preenchidos os requisitos da Lei nº 5.584/1970, que não é o caso dos 
autos. 

Tratando-se de mero corolário da improcedência dos pedidos, a multa prevista no art. 
836/CLT, deve-se ser revertida aos réus e retirado do depósito prévio de f. 13. O valor 
remanescente deverá ser devolvido ao autor, uma vez quitadas as custas 
processuais, tendo em vista que o depósito prévio foi recolhido a maior. 

 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

Não vislumbro no ajuizamento da presente rescisória qualquer das condutas 
reprovadas pelo artigo 17 do CPC. 
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O autor apenas se valeu de seu direito de ação, constitucionalmente garantido, na 
tentativa de reverter o julgamento originário com espeque em elementos que entendia 
corroborar a tese outrora sustentada. 

Indefiro. 

 

CONCLUSÃO 

 

Rejeito as preliminares suscitadas pelos réus. Admito a ação rescisória e, no mérito, 
julgo-a improcedente, indeferindo o pedido de condenação por litigância temerária, 
formulado em defesa. 

Fixo, ex officio, o valor da causa em R$ 1.158,58 (hum mil cento e cinquenta e oito 
reais e cinquenta e oito centavos), nos termos da IN nº 31/07 do C.TST. 

Tratando-se de mero corolário da improcedência dos pedidos, a multa prevista no art. 
836/CLT, deve-se ser revertida aos réus e retirado do depósito prévio de f. 13. O valor 
remanescente deverá ser devolvido ao autor, uma vez quitadas as custas 
processuais, tendo em vista que o depósito prévio foi recolhido a maior. 

Custas pelo autor, no importe de R$23,17, calculadas sobre o novo valor fixado à 
causa nesta instância. Fundamentos pelos quais, o Tribunal Regional do Trabalho da 
Terceira Região, em Sessão Ordinária da Segunda Seção Especializada de Dissídios 
Individuais (2ª. SDI), por unanimidade, rejeitou as preliminares suscitadas 

pelos réus, admitiu a ação rescisória e, no mérito, julgou-a improcedente, indeferindo 
o pedido de condenação por litigância temerária, formulado em defesa. Fixou, ex 
officio, o valor da causa em R$1.158,58 (hum mil cento e cinquenta e oito reais e 
cinquenta e oito centavos), nos termos da IN nº31/07 do C.TST. Determinou-se que a 
multa prevista no art. 836/CLT seja revertida aos réus e retirado do depósito prévio de 
f. 13. O valor remanescente deverá ser devolvido ao autor, uma vez quitadas as custas 
processuais, tendo em vista que o depósito prévio foi recolhido a maior. 

Custas pelo autor, no importe de R$23,17, calculadas sobre o novo valor fixado à 
causa nesta instância. 

Belo Horizonte, 17 de junho de 2010. 

HERIBERTO DE CASTRO 

Desembargador Relator 
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29ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE 

 

PROCESSO Nº 00820-2006-108-03-00-8 

 

AÇÃO TRABALHISTA 

 

 

 

 

 

AUTOR: SENALBA/MG 

RÉU: ASSOCIAÇÃO PÃO DE SANTO ANTÔNIO – ASPA 
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8ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE/RS 

 

 

RT Nº 00335-2007-008-04-00-1 

 

 

AÇÃO TRABALHISTA 

 

 

AUTOR:SENALBA/PF, SENALBA/CA, SENALBA/SR, 
SENALBA/AS, SENALBA/LIVR, FESENALBA/RS 

 

RÉU: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES 
BENEFICENTES E FILANTRÓPICAS 
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8ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE/ RS 

  

 

RT nº 00335-2007-008-04-00-1 

 

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES 

CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇAO 

E FORMAÇAO PROFISSIONAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – 

SENALBA/RS, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES 

CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇAO 

E FORMAÇAO PROFISSIONAL DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO – 

SENALBA/PF, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES 

CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇAO 

E FORMAÇAO PROFISSIONAL DO MUNICÍPIO DECRUZ ALTA – 

SENALBA/CA, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES 

CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇAO 

E FORMAÇAO PROFISSIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA – 

SANALBA/SR, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES 

CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇAO 

E FORMAÇAO PROFISSIONAL DO MUNICÍPIO DE SANDO ANGELO – 

SENALBA/SA, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES 

CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇAO 

E FORMAÇAO PROFISSIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO 

LIVRAMENTO – SENALBA /LIVR. e FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS EM 

ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE 

ORIENTAÇAO E FORMAÇAO PROFISSIONAL DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL – FESENALBA/RS, já qualificados nos autos, ajuízam, em 

03/04/07, ação trabalhista em face de SINDICATO DOS EMPREGADOS EM 

INSTITUIÇÕES BENEFICIENTES, RELIGIOSAS, ASSISTENCIAIS E 

FILANTROPICAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, também já 
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qualificado nos autos. Após argumentação fática e jurídica, postulam a 

condenação do réu a se abster da cobrança de contribuição sindical dos 

empregados em entidades de assistência social no estado do Rio Grande do Sul, 

sob pena de responder por perdas e danos e multa. 

Dão à causa o valor de R$ 20.000,00. Pedem a 

procedência. 

O juízo concede a antecipação dos efeitos da tutela de 

mérito pretendidos pelos autores, fls. 69/71, o que o sindicato réu embarga de 

declaração, que são rejeitados (fl. 360). 

O réu impetra Mandado de Segurança (fls. 82/86) cuja 

liminar é deferida em parte para suspender os efeitos da antecipação da tutela 

no que pertine à determinação de para que seja publicado edital notificando as 

entidades de assistência social de que os titulares do direito de arrecadação da 

cobrança sindical de seus empregados são os SENALBAs. 

O sindicato reclamado defende-se (fls. 87/104) e 

apresenta reconvenção às fls. 339/344 dos autos, com pedido de tutela 

antecipada, postulando que os reconvindos sejam  impedidos de se dizerem 

representantes do setor profissional (empregados) das instituições beneficentes, 

religiosas, assistenciais e filantrópicas do estado do Rio Grande do Sul; de 

cobrarem qualquer contribuição dos que militam na condição de empregados 

deste segmento; firmar Convenções Coletivas de Trabalho ou qualquer outro 

documento que diga respeito à representação da categoria e de prestarem o ato 

homologatório do termo de rescisão do contrato de trabalho.  

O juízo indefere o requerimento de antecipação dos 

efeitos da tutela pretendidos pelo sindicato réu (fl. 362). 

O reclamado apresenta aditamento à reconvenção (fl. 

367), postulando a condenação do SINBRAF/RS a repassar todos os valores que 

tenham recebido ou que venham a receber a título de contribuição sindical, 

assistencial, confederativa, dissidial das instituições/entidades beneficentes, 
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religiosas e filantrópicas do Estado do Rio Grande do Sul alusivo a descontos por 

elas encaminhados nos contracheques de seus empregados, desde a publicação 

da criação do sindicato na imprensa oficial (01/06/06) até a liquidação do feito e 

apresentar a Convenção Coletiva de Trabalho firmada pelos SENALBAS com o 

SECRASO para vigorar no período de 01/04/07 a 31/03/08, como informado no 

item 6 da reconvenção.  

Os reclamantes contestam a reconvenção às fls. 

403/409 dos autos.  

Juntam-se documentos.  

Sem mais provas, encerra-se a instrução probatória. 

As partes aduzem razões finais orais e remissivas. As propostas conciliatórias 

são rejeitadas. 

É o relatório. 

Decido. 

 

 

 

PRELIMINARMENTE 

 

Ilegitimidade ativa - Federação  

Com razão o sindicato réu. 

A federação, por ser entidade sindical de segundo 

grau, não legitimidade para figurar no feito e discutir criação e representação de 

sindicatos de primeiro grau, nem mesmo na qualidade de assistente processual 
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de seus afiliados, já que estes se encontram devidamente representados, razão 

pela qual  julgo extinto o processo sem resolução do mérito com relação à 

FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS, 

RECREATIVAS, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇAO E FORMAÇAO 

PROFISSIONAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – FESENALBA/RS, 

com base no inciso VI do art. 267 do CPC, determinando sua exclusão da lide. 

 

Falta de documentação hábil dos autores 

A irregularidade foi sanada com a juntada dos 

referidos documentos, conforme determinação judicial. 

 

MÉRITO 

 

Os reclamantes informam que em 13/02/07 

receberam correspondência do reclamado notificando-os para que se 

abstenham de celebrar qualquer acordo ou convenção coletiva que diga respeito 

à categoria profissional, de recolher/receber contribuições de integrantes da 

categoria profissional que representam, assim como, que pratiquem qualquer ato 

no sentido de representar ou assistir os integrantes da categoria representada 

pelo SINBRAF, bem como sejam encaminhadas as rescisões contratuais de 

empregados pertencentes à categoria profissional dos empregados em 

instituições beneficentes, religiosas, assistenciais e filantrópicas, com data de 

26/02/07. Dizem que o procedimento do reclamado resulta do fato do Ministério 

do Trabalho e Emprego, por seu Secretario Executivo, haver concedido Registro 

Sindical ao reclamado para representar a categoria profissional dos empregados 

em instituições beneficentes, religiosas, assistenciais e filantrópicas, à exceção 

daqueles empregados que trabalham ou venham a trabalhar nas áreas de 

saúde, independentemente de seus empregadores serem 
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empresas/associações ou instituições beneficentes, religiosas, assistenciais e 

filantrópicas, com base territorial em todo estado do Rio Grande do Sul, exceto 

nos municípios de Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, São Marcos, 

Carlos Barbosa, Bento Gonçalves, Nova Prata, Guabiju, Protásio Alves, São 

Jorge, Vista Alegre do Prata, Vereanópolis, Cotiporã, Fagundes Varela e Vila 

Flores. Afirmam que segundo o quadro a que se refere o art. 577 da CLT, a 

categoria profissional do reclamado é a 11ª categoria profissional “empregados 

em instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas” do 4º grupo – 

Empregados em Turismo e Hospitalidade do Sistema (CF, art. 8º, inciso IV) da 

“Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio”, originando-se da 

categoria econômica das “instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas, 10ª 

categoria do 5º grupo – Turismo e Hospitalidade do sistema (CF, art. 8º, inciso 

IV) da “Confederação Nacional do Comércio”.  Alegam que, no particular, merece 

ser considerado que não existem pessoas jurídicas de beneficência e de 

filantropia porque tais denominações são qualidades das pessoas jurídicas de 

direito privado constituídas na forma do art. 44 do Código Civil. Referem que as 

pessoas jurídicas de direito privado que desejam exercer benemerência e 

filantropia devem requerer perante os poderes públicos o reconhecimento de tais 

qualidades que as isentarão de diversos tributos, o que não as transforma em 

novas ou outras pessoas jurídicas. Informam que a criação das categorias 

econômica e profissional, anteriormente denominada “sociedades de 

beneficência, ordens terceiras e irmandades religiosas” e correspondente 

categoria profissional, foi incluída no sistema da “Confederação nacional do 

comércio”, 5º grupo, Turismo e Hospitalidade juntamente com “empresas de 

turismo; institutos de beleza e cabeleireiros de senhoras; hotéis, restaurantes; 

bares e similares (estabelecimentos de hospedagem, alimentação e preparada 

e bebidas a varejo); empresas de conservação de elevadores, casas de 

diversões, salões de barbeiros para homens; empresa de compra, vendo e 

locação e administração de imóveis residenciais e comerciais; serviços de 

lustradores de calçados, empresas de asseio e conservação e lavanderias e 

similares”. Dizem que as “instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas” não 

são empresas de “turismo e hospitalidade” (hospedagem) e tampouco exercem 

atividades comerciais para serem enquadradas no sistema da “Confederação 
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nacional do Comércio” e correspondentes categorias profissionais. Concluem 

pela incongruência do enquadramento da categoria econômica (e correlatas 

categorias profissionais) nos sistema da “Confederação nacional do Comércio” 

que está levando o reclamado a pretender a representação de “empregados em 

entidades de assistência social”, conforme se verifica da correspondência acima 

referida. Alegam que na denominação do reclamado deveriam constar 

explicitamente mencionadas as atividades ou profissões concentradas, de 

conformidade com o quadro das atividades e profissões e, como ele acresceu 

no meio de sua denominação, sem correspondência na categoria econômica o 

termo “assistência” o seu pedido de registro sindical no denominado Cadastro 

Nacional de Entidades Sindicais – CNES, sofreu impugnações, haja vista que o 

deferimento do registro com as exclusões “daqueles empregados que trabalham 

ou venham a trabalhar nas áreas da saúde, independentemente de seus 

empregadores serem empresas/associações ou instituições beneficentes, 

religiosas, assistenciais e filantrópicas” e “dos municípios de Caxias do Sul, 

Farroupilha, Flores da Cunha, São Marcos, Carlos Barbosa, Bento Gonçalves, 

Nova Prata, Guabiju, Protásio Alves, São Jorge, Vista Alegre do Prata, 

Vereanópolis, Cotiporã,  Fagundes Varela e Vila Flores”, sendo esta exclusão 

em razão da base territorial pretendida pelo SENALBA/CAXIAS. Dizem que 

resulta desta ultima exclusão que os reclamado não poderá representar os 

municípios acima indicados, nem mesmo os empregados das “instituições 

beneficentes, religiosas, assistenciais e filantrópicos”, o que demonstra o 

atropelo do processo de registro do reclamado com as “capitis deminutio”, o que 

é inusitado. Consideram que é de se supor que a pretensão do reclamado em 

representar os empregados em instituições de “assistência” esteja relacionada 

com as atividades econômicas de beneficência, religião e filantropia, pois, a 

“contrário sensu” o termo “assistência” adquiriria expressão de tal forma genérica 

que alcançaria as atividades econômicas de todos os “sistemas” confederados 

patronais, fato que ocorre com as “categorias diferenciadas”. Referem que a 

generalidade do termo e o procedimento do reclamado demonstram que a sua 

pretensão subjacente é de representar trabalhadores que não integram a sua 

categoria profissional, como provam as guias de recolhimento da contribuição 

sindical urbana. Informam que são entidades sindicais que representam a 
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categoria profissional dos empregados em entidades de assistência social, 14ª 

categoria profissional – “empregados em entidades culturais, recreativas, de 

assistência social, de orientação e formação profissional” no Estado do Rio 

Grande do Sul, do 2º Grupo – Trabalhadores em empresas de difusão cultural e 

artística, do sistema da “Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Estabelecimentos de Educação e Cultura” correlata pelo Princípio do 

Paralelismo, das categorias econômicas das “entidades culturais, recreativas, de 

assistência social, de orientação e formação profissional”, integrante do 2º Grupo 

– empresas de difusão cultural e artística do sistema da “Confederação Nacional 

de Educação e Cultura”. Alegam que todos os sindicatos reclamantes foram 

anteriormente reconhecidos e com registro sindical no Ministério do Trabalho, 

conforme os documentos mencionados às fls. 08/09. Consignam que o processo 

de registro sindical do reclamado não ocorreu por dissociação da categoria 

profissional dos “empregados em entidades culturais, recreativas, de assistência 

social, de orientação e formação profissional”, segundo facultado pelo art. 571 

da CLT, haja vista que na sua denominação não é utilizada a denominação 

própria de “assistência social”, que ora está a pretender. Diz que se tivesse 

ocorrido a denominação do reclamado estaria limitada a categoria profissional 

dos “empregados em entidades de assistência social”, o que não ocorre. Cita o 

inciso II e IV do art. 8º da CF\88, dizendo que o art. 516 da CLT estabelece da 

mesma forma. Relata que, com relação ao art. 570 da CLT, este se refere ao 

enquadramento sindical, e registra que sua parte final perdeu a eficácia em razão 

da regra do art. 8º, inciso I da CF\88 que determina que “a lei não poderá exigir 

autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvando o registro no 

órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na 

organização sindical”. Ressaltam que, em consequência do Princípio do 

Sindicato Único por categoria econômica ou profissional na mesma base 

territorial, é de tal ordem que o reclamado carece do direito de pretender a 

representação legal dos “empregados em entidades de assistência social”, já 

representada pelos reclamantes, o que, de forma ilegal, arbitrária e 

despropositada está fazendo ao expedir guias de pagamento da contribuição 

sindical de tais empregados. Postula a condenação do reclamado a se abster da 

cobrança da contribuição sindical dos empregados em entidades de assistência 
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social no estado do Rio Grande do Sul, sob pena de responder de perdas e 

danos e multa. 

O reclamado defende-se alegando que foi fundado e 

teve autorizado o seu registro sindical na categoria profissional dos empregados 

nas instituições beneficentes, religiosas, assistenciais e filantrópicas. Diz que 

sua área de atuação e representação está localizada em todos os municípios do 

Estado do Rio Grande do Sul. Afirma que os sindicatos autores, ao que tem 

notícia, representam, atualmente e em conjunto, os trabalhadores da categoria 

profissional dos empregados em entidades culturais, recreativas, de orientação 

e formação profissional de todo estado e, até o deferimento do registro do 

SINBRAF, também representavam os trabalhadores das entidades de 

assistência social. Refere que a discussão aqui posta já está preclusa com a 

concessão do registro sindical para o SINBRAF e com o transcurso, in albis, do 

prazo para a impugnação ou contestação do ato concessivo do registro sindical. 

Alega que o primeiro SENALBA deveria ter discutido, no foro próprio, o ato do 

Secretário Executivo do MTE que não conheceu a impugnação apresentada e o 

ato de concessão do registro sindical, o que não fez. Diz que, relativamente aos 

demais SENALBAS a situação é ainda pior, porque não impugnaram o pedido 

do registro no prazo legal do art. 5º da Portaria 343 do MTE, que regula os 

pedidos de registro sindical. Alega que a simples aceitação da impugnação por 

entidade sindical do mesmo grau tranca o processo de concessão de registro 

sindical até decisão judicial transitada em julgado ou a composição entre as 

partes envolvidas, sendo que, no caso, as impugnações foram resolvidas 

mediante a composição entre as partes envolvidas como bem noticia os 

acórdãos e a nota técnica DIAN/CG/SRT/ Nº 207/2006, de 15/05/06. Refere que 

assim, os SENALBAS que não interpuseram impugnação não podem mais 

discutir a concessão do registro sindical, ainda mais quando já transcorreu até o 

prazo para discutir a validade do ato concessivo via mandado de segurança. Diz 

que a situação é praticamente a mesma quanto ao SENALBA que apresentou 

impugnação, porque não buscou o respaldo do Judiciário para discutir a não 

aceitação da sua impugnação ou discutir o ato concessivo. Alega que, quanto à 

Federação autora, que é uma entidade sindical de grau superior aos sindicatos, 



222 

 

  

FENAC – FEDERAÇÃO NACIONAL DE CULTURA WWW.FENAC.ORG.BR 

 

além de lhe faltar legitimidade para discutir a criação de uma entidade sindical 

de grau inferior ao seu, deixou transcorrer in albis todos os prazos para impugnar 

o registro do sindicato réu. Sustenta que, por estar, desta forma, totalmente legal 

a criação do sindicato réu, inviável o pedido de que se abstenha de cobrar a 

contribuição sindical dos empregados em entidades de assistência social no 

Estado do Rio Grande do Sul, sob pena de responder por perdas e danos e de 

publicar edital reconhecendo que a representatividade de tais empregados é dos 

SENALBA/FESENALBA. Diz que é livre a associação profissional ou sindical 

conforme estabelece o art. 8º da CF\88 e que não existe sobreposição da base 

territorial ou de representatividade porque os trabalhadores ou empregadores 

tem total liberdade para criarem, organizarem, estabelecerem a 

representatividade e o campo de atuação base territorial) de suas organizações 

representativas, tudo conforme estabelece o inciso II do art. 8º da CF\88. Refere 

que, com o avento da CF\88, que vedou a intromissão do Estado na fundação, 

organização e funcionamento dos sindicatos ressalvado o registro da entidade 

no órgão competente, as disposições contidas no art. 511 e 610 da CLT 

passaram a ser um mero referencial. Diz que a classificação prevista no Quadro 

de Atividades e Profissões a que se refere o art. 577 da CLT não pode ser 

aplicada tão ao pé da letra como querem os autores e, não fosse assim, o único 

órgão competente para apreciar e decidir sobre o registro sindical, não teria 

deferido o pedido de registro que lhe foi submetido pelo reclamado. Afirma que 

o art. 572 da CLT admite claramente a possibilidade de “os sindicatos se 

constituírem por categorias similares e conexas nos termos do disposto no 

parágrafo único do art. 570 da CLT” e, quando isso acontecer, a única exigência 

legal é que a denominação da entidade mencione, explicitamente, as categorias 

ou profissões agrupadas ou concentradas, exigência esta que está 

rigorosamente cumprida. Destaca que o art. 571 da CLT admite textualmente a 

possibilidade de dissociação de uma categoria com a criação de uma categoria 

independente ou seu agrupamento com outra mais aproximada, bem como o 

caput do art., 579 da CLT traz o termo “normalmente” e não o termo 

obrigatoriamente, o que, sem sombra de dúvidas, deixa aberta a possibilidade 

de serem criados sindicatos, tanto econômicos como profissionais, fora daquelas 

previstas ou nominadas no quadro de atividades art. 577 da CLT. Diz que todas 
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as entidades de assistência social propriamente ditas são em primeiro lugar, 

instituições beneficentes, religiosas ou filantrópicas. Alega que todas as 

entidades de assistência social estão mais próximas das entidades beneficentes, 

religiosas ou filantrópicas do que das entidades culturais, recreativas, de 

orientação e formação profissional. Afirma que não quer causar danos a outrem, 

quer, sim, bem representar uma categoria e lhe assegurar vantagens e salários 

mais dignos. Refere que não adianta se ter convenções coletivas de trabalho 

enormes se, tais cláusulas nada mais são do que a cópias dos textos legais e se 

o salário mínimo assegurado à categoria é o salário mínimo nacional. Informa 

que não quer obrigar ninguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa ou 

obrigação que esteja legalmente regrada, querendo, sim, fazer com que a lei 

seja cumprida e respeitada, ao contrario dos SENALBAS que, apesar de 

reconhecerem que não representam e que não representavam os empregados 

em instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas, firmaram e exigiram o 

cumprimento de normas coletivas para estas categorias, cobraram contribuição 

assistencial e sindical dos integrantes destas categorias e, homologaram 

rescisões de contrato de trabalho de trabalhadores destas categorias. 

Acrescenta que, após ser notificado da criação do réu, mantém em seu site 

informações sobre categorias que não representa e, mais grave ainda, firmou 

convenção coletiva visando atingir estas categorias e cobrou contribuição 

sindical que não lhe pertence. Refere que não existe necessidade de anuência 

da entidade primaria para que parte de sua categoria funde um sindicato próprio 

ou se agrupe a outro mais aproximado da sua atividade. Diz que se vige na 

legislação sindical o princípio da unicidade sindical, com ele convivem os 

princípios da liberdade sindical e da especificidade da categoria e a possibilidade 

de agrupamento de categorias por similaridade ou conexidade, não havendo, por 

isso, falar-se em paralelismo sindical. Afirma que não há necessidade de 

apontar-se na denominação que ele representa as entidades de assistência 

social porque já consta que representa todas as entidades assistenciais de forma 

ampla e sem qualquer restrição. Aponta que a forma ampla do termo “entidades 

assistenciais” utilizada na denominação do réu foi fundamento principal utilizado 

pelo SENALBA/RS para apresentar a impugnação ao registro. Alega que a 

exclusão dos municípios de Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, São 
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Marcos, Carlos Barbosa, Bento Gonçalves, Nova Prata, Guabiju, Protásio Alves, 

São Jorge, Vista Alegre do Prata, Vereanópolis, Cotiporã, Fagundes Varela e 

Vila Flores nada tem a ver com a impugnação apresentada pelo SENALBA/ 

CAXIAS, como maliciosa e ardilosamente afirmam as entidades autoras. Diz que 

a exclusão dos municípios acima se deu em razão de acordo celebrado com o 

Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Hoteleiro, Restaurantes, Bares e 

Similares e em Turismo e Hospitalidade de Caxias do Sul, que impetrou a 

impugnação 46000.012136/2003-14. Acrescenta que o SENALBA/CAXIAS não 

apresentou nenhuma impugnação ao pedido de registro sindical encaminhado 

pelo SINBRAF. Requer sejam os SENALBAS e a FESENALBA/RS declarados 

litigantes de má-fé por deturparem os fatos e fazerem afirmação falsa com o 

intuito de induzir em erro, imputando-lhes as penas capituladas para tal prática. 

Diz que não pretende representar ou cobrar valores de segmentos profissionais 

que não integram a categoria que representa ou que não estejam estabelecidos 

dentro de sua base territorial, quem faz e sempre fez tal prática foi os 

SENALBAS. Refere que se encaminhou proposta de celebração de convenção 

coletiva ao SECRASO para ser aplicada no setor de assistência social é porque 

tem plena e total representatividade de tal categoria. Alega que quem não 

poderia firmar convenção coletiva aplicável a tal categoria eram os SENALBAS 

– e para tanto foram intimados como comprova a correspondência acostada às 

fls. 33/34 – no entanto, não foi este o procedimento adotado, como informou o 

próprio SECRASO na reunião realizada no dia 09/04/07. Registra que o 

SENALBA foi convidado pelo próprio SECRASO par se fazer presente a esta 

reunião e discutir a questão do enquadramento e da representatividade e não 

compareceram. Alega que as guias de contribuição acostadas às fls. 52/54 não 

dizem respeito a entidades que, teoricamente, seriam por eles representados e 

que, se algum valor os SENALBAS cobraram destas entidades em anos 

anteriores, bom seria que os devolvesse, porque não lhe pertence. Refere que a 

guia acostada à fl. 52 foi encaminhada para o Conselho Comunitário Pro 

Segurança Publica de Feliz; a de fl. 53 foi encaminhada à Federação das APAES 

do Estado do Rio Grande do Sul e a de fl. 54 foi encaminhada para o CPM da 

Escola de 1º Grau Julia Lopes de Almeida, em Porto Alegre. Diz que o termo 

“assistencial” não foi incluído ao acaso na denominação e na base de 
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representação do SINBRAF que, desde o início de sua caminhada pretendeu 

incluir, e fez incluir, em sua base de representação a categoria dos empregados 

em entidades ou instituições assistenciais de forma genérica. Informa que a ideia 

dos organizadores do sindicato era de criar uma entidade que efetivamente 

representasse todos os empregados do setor assistencial, de forma que, não 

houvesse questionamentos futuros sobre serem, seus empregadores, entidades 

assistenciais ou religiosas, filantrópicas ou beneficentes. Relata que era sua 

pretensão ser um sindicato atuante em todas as entidades de cunho beneficente, 

religioso, assistencial e filantrópico, como forma de unificar as lutas e conquistas, 

evitando que, dentro de um segmento profissional se tenham diversos pisos e 

normas diferentes. Por todo exposto, requer a improcedência total da presente 

demanda e a revogação da tutela antecipada concedida sem a oitiva da parte ré 

como forma de se repor as entidades litigantes em situação equânime.  

Com razão os autores. 

Embora o art. 8o da Constituição Federal tenha vedado 

a interferência do Poder Público na organização dos sindicatos, certo é que 

manteve o princípio da unicidade sindical, ou seja, não pode haver mais de um 

sindicato representando a mesma categoria profissional na mesma base territorial, 

salvo por dissociação, o que não é o caso dos autos, pois o sindicato réu não 

pretende a  representação apenas das “entidades de assistência social” ou 

“instituições assistenciais” – o que apesar da nomenclatura refere-se exatamente 

à mesma coisa.  

Da mesma forma, foi mantido o princípio da 

anterioridade, e como já existem os SENALBAs, que representam os Empregados 

em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social e de Orientação 

Profissional do Estado do Rio Grande do Sul, desde muito antes da criação e 

concessão do registro sindical do sindicato réu, sendo a entidade que melhor 

atende os interesses da categoria, deve tal representação permanecer. 

Como já decidido pelo juízo em antecipação dos efeitos 

da tutela, que ora confirmo por sentença, nos limites em que mantida pelo TRT em 
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sede de Mandado de Segurança e acrescentando fundamentos, os sindicatos 

autores são entidades fortes que possuem representação dos empregados em 

entidades de assistência social (ou instituições assistenciais) há bastante tempo, 

tendo sido fundados e registrados em data muito anterior (o primeiro desde 1966) 

ao registro do sindicato réu, que ocorreu em 30/06/06, não podendo este pretender 

a representação e, como consequência, a cobrança de contribuições, seja de que 

espécie for, de entidades/instituições assistenciais, que nada mais são do que 

entidades de assistência social, como já referido.  

Além do que, segundo o quadro a que se refere o art. 

577 da CLT, o enquadramento sindical do sindicato réu é de Empregados em 

Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas (4o GRUPO – 

EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE), decorrentes da atividade 

econômica das Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas constante 

do 5o GRUPO – TURISMO E HOSPITALIDADE, que nada refere, acerca de 

entidades de assistência social (ou assistenciais), o que foi indevidamente incluído 

quando da criação do sindicato e registro sindical. 

Acrescento ainda as disposições contidas na Lei 

8.742/93, que dispõe sobre a organização da Assistência Social, em especial o art. 

2o, que define que “A assistência social tem por objetivos: I – a proteção à família, 

à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; II – o amparo às crianças e 

adolescentes carentes; III – a promoção da integração ao mercado de trabalho; IV 

– a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção 

de sua integração à vida comunitária; (...)”. Ainda, diz o art. 3o que “Consideram-

se entidades e organizações de assistência social aquelas que prestam, sem fins 

lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta 

Lei, vem como os que atuam na defesa e garantia de seus direitos”, sendo estas 

as entidades representadas pelos autores.    

Observo, por fim, que por mais que as instituições 

filantrópicas, beneficentes e religiosas prestem assistência social, a definição da 

categoria se dá pela atividade preponderante, o objetivo, finalidade maior, que, no 

caso, é a filantropia, a beneficência e a atividade religiosa, respectivamente, sendo 
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representados pelos SENALBAs autores as entidades que tenham como objetivo, 

finalidade maior a assistência social, nos termos da Lei 8.742/93, acima citada.  

Pelo exposto, em observância ao princípio da unicidade 

sindical e anterioridade, bem como pelos demais argumentos expendidos, entendo 

serem os autores as partes legítimas para representar os trabalhadores em 

entidades de assistência social/entidades assistenciais no Estado do Rio Grande 

do Sul e, portanto,  confirmo, por sentença, a antecipação dos efeitos da tutela 

pretendida, nos limites do decidido pelo TRT em sede de Mandado de Segurança, 

por entender preenchidos os requisitos previstos nos incisos I e II do art. 273 do 

CPC, para DETERMINAR, independentemente do trânsito em julgado da presente, 

que o sindicato réu se abstenha, definitivamente, desde o exercício de 2007, de 

emitir guias de cobrança da contribuição sindical dos empregados em entidades 

de assistência social/instituições assistenciais no Estado do Rio Grande do Sul, 

que são representados pelos autores e, com a finalidade de assegurar o resultado 

prático da obrigação de não fazer, DETERMINAR que o réu seja citado por 

mandado, a ser cumprido por oficial de justiça,  para publicar EDITAL, no prazo de 

05 dias, a contar do trânsito em julgado da presente, sob pena de multa no valor 

de R$ 1.000,00 por dia de atraso na publicação, conforme previsão do parágrafo 

5o do art. 644 do CPC, em um dos jornais de maior circulação no estado, seja 

Correio do Povo ou Zero Hora, NOTIFICANDO TODAS AS ENTIDADES DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL/INSTITUIÇÕES ASSISTENCIAIS NO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL, DE QUE OS TITULARES DO DIREITO DE ARRECADAÇÃO 

DA COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SEUS EMPREGADOS SÃO 

OS SENALBAS RECLAMANTES, AOS QUAIS DEVERÁ SER RECOLHIDO, 

ESPECIFICAMENTE DENOMINADOS EM SUAS RESPECTIVAS BASES 

TERRITORIAIS DE REPRESENTAÇÃO, como acima indicado,  sob pena de 

responder por perdas e danos e multa do art. 287 do CPC a ser definida 

posteriormente. 

 

Reconvenção 
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Requer o reconvinte serem os reconvindos impedidos 

de dizerem-se representantes do setor profissional das instituições beneficentes, 

religiosas, assistenciais e filantrópicas do Estado, de cobrarem qualquer 

contribuição dos que militam na condição de empregados nestes segmentos, se 

abstenham de firmarem convenções coletivas de trabalho ou qualquer 

documento que diga respeito à representação da categoria e de prestarem o ato 

homologatório do termo de rescisão do contrato de trabalho dos integrantes 

destas categorias. Requer que os SENALBAS retirem as informações lançadas 

no seu site, no sentido que os empregados das instituições beneficentes, 

religiosas, assistenciais e filantrópicas pertençam à sua base de representação. 

Adita a reconvenção às fls. 367/368, requerendo a condenação das reconvindas 

a repassaram ao SINBRAF todos os valores que tenham recebido ou ainda 

venham a receber a título de contribuição sindical, assistencial, confederativa, 

dissidial das instituições/entidades beneficentes, religiosas, assistenciais e 

filantrópicas do Estado do RS alusivo aos descontos por elas encaminhados nos 

contracheques de seus empregados, desde a publicação da criação do sindicato 

na imprensa oficial (01/06/06) até a liquidação do feito. 

Os reconvindos defendem-se alegando que o 

reconvinte está a postular,  em resumo, lhes retirar a representatividade das 

entidades de assistência social, incluindo-a na categoria profissional dos 

empregados em instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas. Diz que não 

se está discutindo o direito legal do sindicato réu de representação dos 

trabalhadores em instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas. 

Ao contrário do alegado pelos reconvintes, a 

discussão do presente feito não cinge-se apenas quanto à representação da 

categoria dos empregados em entidades de assistência social/instituições 

assistenciais. Uma vez decidido que os SENALBAS são as partes legítimas para 

representar os trabalhadores em entidades de assistência social/entidades 

assistenciais no Estado do Rio Grande do Sul, ou seja, entidades que tenham a 

assistência social como objetivo maior, está-se dizendo também, em 

contrapartida, que o SINBRAF tem o direito legal de representação dos 

trabalhadores em instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas, ou seja, 
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que tenham a beneficência, a atividade religiosa a filantropia como objetivo, 

finalidade maior. 

E como tal sequer é discutido pelos autores, que 

admitem tal representação, estes não podem, portanto, dizerem-se 

representantes de tais setores profissionais, o que os documentos juntados dão 

conta que, todavia, de foram indevida, fazem, como, por exemplo, o da fl. 346, 

carmin, em que o SENALBA/RS se diz representante das Mitras Diosesanas, 

dentre outras entidades religiosas, o que, em razão do seu enquadramento 

sindical é vedado. 

Assim, acolho em parte o pedido formulado na 

reconvenção, para determinar que os reconvindos abstenham-se de se dizerem 

representantes do setor profissional das instituições beneficentes, religiosas e  

filantrópicas do Estado do Rio Grande do Sul, de cobrarem qualquer 

contribuição dos que militam na condição de empregados nestes segmentos, se 

abstenham de firmarem convenções coletivas de trabalho ou qualquer 

documento que diga respeito à representação da categoria acima e de prestarem 

o ato homologatório do termo de rescisão do contrato de trabalho dos integrantes 

destas categorias. Ainda, CONDENO os reconvindos a repassarem ao SINBRAF 

todos os valores que tenham recebido ou ainda venham a receber a título de 

contribuição sindical, assistencial, confederativa, dissidial das 

instituições/entidades beneficentes, religiosas e filantrópicas do Estado do 

RS alusivo aos descontos por elas encaminhados nos contracheques de seus 

empregados, desde a publicação da criação do sindicato na imprensa oficial 

(01/06/06) até a liquidação do feito. O cumprimento das obrigações acima deve 

ser procedido no prazo de 05 dias, a contar do trânsito em julgado da presente, 

sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 por dia de atraso, conforme previsão 

do parágrafo 5o do art. 644 do CPC. 

Determino ainda que os SENALBAS reconvindos 

retirem, imediatamente e deforma definitiva, independentemente do trânsito em 

julgado da presente, as informações lançadas no seu site, no sentido que os 

empregados das instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas 
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pertençam à sua base de representação, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 1.000,00 por dia de atraso. 

Rejeito o requerimento de determinação para que a 

CEF transfira para a guarda desse juízo e vinculada a este processo todos os 

valores recebidos como contribuição sindical dos empregados em entidades 

beneficentes, religiosas e filantrópicas do Estado do Rio Grande do Sul, 

encaminhando ao processo relação  das entidades que efetuaram os 

recolhimentos para os SENALBAS e FESENALBA, bem como o requerimento 

sucessivo, por impossibilidade prática. Além do que, a condenação anterior já 

supre o postulado. 

 

ANTE O EXPOSTO, preliminarmente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com relação à 

FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS, 

RECREATIVAS, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇAO E 

FORMAÇAO PROFISSIONAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – 

FESENALBA/RS, por ilegitimidade de parte, com base no inciso VI do art. 267 

do CPC, determinando sua exclusão da lide e, no mérito, ACOLHO EM PARTE 

os pedidos formulados por SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES 

CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇAO 

E FORMAÇAO PROFISSIONAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – 

SENALBA/RS, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES 

CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇAO 

E FORMAÇAO PROFISSIONAL DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO – 

SENALBA/PF, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES 

CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇAO 

E FORMAÇAO PROFISSIONAL DO MUNICÍPIO DECRUZ ALTA – 

SENALBA/CA, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES 

CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇAO 

E FORMAÇAO PROFISSIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA – 

SANALBA/SR, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES 
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CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇAO 

E FORMAÇAO PROFISSIONAL DO MUNICÍPIO DE SANDO ANGELO – 

SENALBA/AS e SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES 

CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇAO 

E FORMAÇAO PROFISSIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO 

LIVRAMENTO – SENALBA /LIVR. em face de SINDICATO DOS 

EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICIENTES, RELIGIOSAS, 

ASSISTENCIAIS E FILANTROPICAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

para confirmar, por sentença, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, nos 

limites do decidido pelo TRT em sede de Mandado de Segurança, por entender 

preenchidos os requisitos previstos nos incisos I e II do art. 273 do CPC, e 

DETERMINAR, independentemente do trânsito em julgado da presente,  que o 

sindicato réu se abstenha, definitivamente, desde o exercício de 2007, de emitir 

guias de cobrança da contribuição sindical dos empregados em entidades de 

assistência social/instituições assistenciais no Estado do Rio Grande do Sul, que 

são representados pelos autores e, com a finalidade de assegurar o resultado 

prático da obrigação de não fazer; DETERMINAR que o réu seja citado por 

mandado, a ser cumprido por oficial de justiça,  para publicar EDITAL, no prazo 

de 05 dias, a contar do trânsito em julgado da presente, sob pena de multa no 

valor de R$ 1.000,00 por dia de atraso na publicação, conforme previsão do 

parágrafo 5o do art. 644 do CPC, em um dos jornais de maior circulação no 

estado, seja Correio do Povo ou Zero Hora, NOTIFICANDO TODAS AS 

ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/INSTITUIÇÕES ASSISTENCIAIS NO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, DE QUE OS TITULARES DO DIREITO 

DE ARRECADAÇÃO DA COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE 

SEUS EMPREGADOS SÃO OS SENALBAS RECLAMANTES, AOS QUAIS 

DEVERÁ SER RECOLHIDO, ESPECIFICAMENTE DENOMINADOS EM SUAS 

RESPECTIVAS BASES TERRITORIAIS DE REPRESENTAÇÃO, como acima 

indicado,  sob pena de responder por perdas e danos e multa prevista no art. 

287 do CPC, a ser definida posteriormente; e ACOLHER EM PARTE a 

RECONVENÇÃO oposta por SINDICATO DOS EMPREGADOS EM 

INSTITUIÇÕES BENEFICIENTES, RELIGIOSAS, ASSISTENCIAIS E 

FILANTROPICAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL em face de 
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SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS, 

RECREATIVAS, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇAO E 

FORMAÇAO PROFISSIONAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – 

SENALBA/RS E OUTROS (7), para DETERMINAR que os reconvindos 

abstenham-se de se dizerem representantes do setor profissional das 

instituições beneficentes, religiosas e  filantrópicas do Estado do Rio Grande 

do Sul, de cobrarem qualquer contribuição dos que militam na condição de 

empregados nestes segmentos, se abstenham de firmarem convenções 

coletivas de trabalho ou qualquer documento que diga respeito à representação 

da categoria acima e de prestarem o ato homologatório do termo de rescisão do 

contrato de trabalho dos integrantes destas categorias. Ainda, condeno os 

reconvindos a repassarem ao SINBRAF todos os valores que tenham recebido 

ou ainda venham a receber a título de contribuição sindical, assistencial, 

confederativa, dissidial das instituições/entidades beneficentes, religiosas e 

filantrópicas do Estado do RS alusivo aos descontos por elas encaminhados 

nos contracheques de seus empregados, desde a publicação da criação do 

sindicato na imprensa oficial (01/06/06) até a liquidação do feito. O cumprimento 

das obrigações acima deve ser procedido no prazo de 05 dias, a contar do 

trânsito em julgado da presente, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 por 

dia de atraso, conforme previsão do parágrafo 5o do art. 644 do CPC. Determino 

ainda que os SENALBAS reconvindos retirem, imediatamente e de forma 

definitiva, independentemente do trânsito em julgado da presente, as 

informações lançadas no seu site, no sentido que os empregados das 

instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas pertençam à sua base de 

representação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 por dia de 

atraso, na forma da fundamentação, que passa a fazer parte desse dispositivo 

para todos os fins legais. 

Custas na ação principal pelo sindicato reclamado, no 

valor de R$ 200,00, calculadas sobre o valor arbitrado à condenação, de R$ 

1.000,00. Custas na reconvenção pelos reconvindos, no valor de R$ 200,00, 

calculadas sobre o valor da condenação, de R$ 10.000,00. 

Cumpra-se. 
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Notifiquem-se as partes. 

Nada mais. 

Porto alegre, 09 de novembro de 2009.  

 

LINA GORCZEVSKI 

 Juíza do Trabalho 
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3ª REGIÃO 

 

RO Nº 01781-2006-148-03-00-5 

 

 

RECURSO ORDINÁRIO 

 

 

 

RECORRENTES: SINTIBREF/MG E SINIBREF/MG 

 

RECORRIDOS: FED.DAS APAES/MG, SIND. DOS 
TRABALHADORES EM HOTÉIS, RESTAURANTES, FENAC E 

SENALBA/MG 
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CERTIDAO DE JULGAMENTO 

PROCESSO No. 01781-2006-148-03-00-5 ROPS 

(Rito Sumarissimo ) 

Vara de Origem : Vara do Trabalho de Para de Minas. 

Recorrente(s) :  

(1) Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e 
Filantrópicas do Estado de Minas Gerais - SINTIBREF/MG;  

(2) Sindicato das Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas do Estado de 
Minas Gerais SINIBREF MG 

Recorrido(s) :  

(1) Federação das APAEs do Estado de Minas Gerais; 

(2) Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis Restaurantes Bares Estabelecimentos de 
Hospedagem e Alimentação Preparada Asseio e Conservação Edifícios Condo; 

(3) Federação Nacional de Cultura – FENAC; 

(4) SENALBA/MG - Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais 

 

CERTIFICO que o Tribunal Regional do Trabalho em Sessão Ordinária da Terceira 
Turma, hoje realizada, apreciou os presentes autos e, à unanimidade, conheceu dos 
Recursos Ordinários interpostos e, no mérito, sem divergência, negou-lhes 
provimento, mantendo a decisão de origem. 

 

FUNDAMENTOS DO JUIZ RELATOR 

"Tratam-se de Recursos Ordinários interpostos em processo submetido ao 
procedimento sumaríssimo, que objetiva, antes de tudo, imprimir maior celeridade à 
tramitação processual, sendo,portanto, dispensáveis a ementa e o relatório, nos 
termos dos artigos 852-I e 895, parágrafo 1o., inciso IV, ambos da CLT. 

 

DECIDO: 

ADMISSIBILIDADE 
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Conheço dos Recursos Ordinários interposto pelos 2o. e 5o. réus, respectivamente, 
SINTIBREF e SINIBREF (fls. 1259/1267 e fls. 

1336/1340), já que presentes os pressupostos de admissibilidade,estando regular a 
representação processual (fls. 828 e 1341) e realizado o preparo, quanto às custas 
processuais (fls. 1268 e 1359), sendo inexigível a garantia do juízo recursal, por se 
tratar de ação declaratória.Os Recursos Ordinários serão examinados conjuntamente, 
em face da identidade da questão meritória neles versada, enquadramento sindical 
dos empregados da autora destinação da contribuição sindical. 

 

DOCUMENTOS EXIBIDOS COM AS RAZÕES RECURSAIS 

 

De saída, cumpre dizer que os documentos que acompanham as razões do Recurso 
Ordinário (fls. 1269/1321) aviado pelo 2o. réu,SINTIBREF, não podem ser 
considerados para o desate da questão controvertida, nos termos da Súmula no. 08 
do TST vazada no sentido de que "A juntada de documentos na fase recursal só se 
justifica quando provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação ou se 
referir a fato posterior à sentença. 

Não se trata, por outro lado, à evidência, de documentos novos,que não pudessem 
ter sido exibidos na fase probatória do processo, nem houve arg"uição de nulidade 
por cerceamento de defesa, por suposto impedimento de apresentação deles. Idêntico 
tratamento se dá aos documentos adunados pelo 1o. réu, SENALBA,nas fls. 
1342/1358. 

 

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO EM RAZÃO DO LUGAR 

 

Aduz o 2o. réu, SINTIBREF, que a ação deveria ter sido ajuizada perante uma das 
Varas do Trabalho de Belo Horizonte, de acordo com o disposto no artigo 100, inciso 
IV, do CPC, por ser nesta cidade o domicílio dele, conforme o Estatuto e a cópia do 
CNPJ vindos com a defesa. 

Sem razão o 1o. recorrente. 

Ocorre que a presente Ação Declaratória de Enquadramento Sindical não foi ajuizada 
em face apenas do SINTIBREF, mas, também, como se depreende de verificação 
mesmo perfunctória da qualificação das partes na peça vestibular não impugnada 
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neste particular,uma vez que o 3o. réu, SINDICATO DOS TRABALHADORES EM 
HOTÉIS, 

RESTAURANTES, etc, encontra-se localizado na cidade de Uberaba,valendo conferir 
o comprovante do CNPJ da referida entidade sindical (fl. 976). 

Por força do artigo 769 da CLT, o direito processual comum se aplica às ações 
propostas em face da atual competência da Justiça do Trabalho, estabelecida pela 
Emenda Constitucional no. 45/2004,como no caso de se envolverem pessoas 
jurídicas de ambos os lados da relação jurídico-processual, a exemplo de ação 
declaratória de enquadramento sindical movida por entidade associativa contra 
entidade sindical, à míngua de disposição pertinente no digesto consolidado. 

Desta maneira, como regra geral, o foro competente para processar e julgar será o 
do local da sede da parte ré, nos termos do artigo 100, inciso IV, alínea a, do CPC. 

Porém, em se tratando como no caso vertente de ação sofrida por entidades sindicais 
com domicílios funcionais em localidades distintas do estado da federação, é 
juridicamente inaceitável conceber a ideia de que a entidade autora deverá postular 
uma ação no domicílio de cada um dos sindicatos réus. 

Nesta hipótese a Ação Declaratória deverá ser proposta no foro em que ocorreram os 
fatos que deram origem à demanda, ou seja, o do domicílio do autor, aplicando-se a 
norma inscrita na alínea b do inciso V do citado dispositivo processual (verbis): "... 
para a ação em que for réu o administrador ou gestor de negócios alheios.”, afastando-
se a incidência da regra acima mencionada, tendo em vista que o escopo maior das 
entidades sindicais é a defesa em nome próprio de interesses alheios, ou melhor, dos 
interesses coletivos e individuais indisponíveis, sociais, homogêneos e difusos de toda 
a categoria que representa. 

CERCEAMENTO DE DEFESA 

Arg"ui o 2o. réu, SINTIBREF, a nulidade da decisão de origem, tendo em vista que, 
após o recebimento dos autos do processo pela Vara do Trabalho em decorrência da 
declinação de competência pela Justiça Comum, o Juiz do Trabalho, ato contínuo a 
esse fato, proferiu decisão de mérito, sem que as partes tenham sido intimadas para 
apresentação de defesa. 

Rejeito a arguição. 

De acordo com os artigos 300 e 301, caput e inciso I, ambos do CPC, incumbe ao réu, 
antes de deduzir todas as matérias de defesa, suscitar as questões preliminares, tais 
como a relativa à incompetência absoluta do Juízo.Assim sendo, caso o Juiz decline 
da competência para o foro ou o Juízo competente, deverão os autos do processo ser 
a este encaminhados, o qual prosseguirá no exame das demais questões ventiladas 
pelas partes. 
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No caso vertente, ocorreu que o 2o. reclamado limitou sua defesa às preliminares de 
incompetência em razão do lugar e em razão da matéria, sem enfrentamento do mérito 
da causa (fls. 825/827), não podendo, destarte, vir, agora, acenar com a existência de 
cerceamento de defesa. 

 

AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA CONVENCIONAL 

 

Diz, ainda, o 2o. réu que o SENALBA, sindicato cuja decisão de origem favoreceu, 
não poderá assinar com as APAEs, representadas na presente ação pelo autor, 
nenhuma Convenção Coletiva, pois, conforme a decisão proferida nos autos do 
processo no.01086-2004.000.03.00.3-AA, foram excluídas do alcance da Cláusula 1a. 
do referido instrumento coletivo as instituições filantrópicas, igrejas e associações sem 
fins lucrativos. 

Deixo de acolher a presente preliminar. Primeiro, porque não se sabe do que cuida a 
referida Cláusula 1ª da citada Convenção Coletiva, mas é induvidoso que as APAEs 
não celebraram o referido instrumento, enquanto entidades associativas, porquanto, 
sabidamente, na negociação coletiva se envolveram apenas sindicatos profissional e 
patronal, tendo sido elas, quando muito, nela representada. Segundo, porque ainda 
que se admitisse que a decisão proferida naquela Ação Anulatória gerasse efeitos 
jurídicos na presente ação, não comprovou o recorrente o trânsito em julgado dela; ao 
contrário, observa-se que, de acordo com o documento de fl. 1270/1271 carreado pelo 
próprio recorrente, houve interposição de recursos ordinários para o TST, em 
16.12.2004 e em 17.01.2005, um deles, certamente, pelo SENALBA, não havendo 
notícia sequer do julgamento deles pela referida Corte. Ademais disso, a decisão 
regional como o próprio recorrente diz excluiu do âmbito de atuação desse sindicato 
as instituições filantrópicas, igrejas e associações sem fins lucrativos, cujo 
enquadramento, em face da autora na presente ação, será conferido quando do 
exame da questão meritória. 

 

ENQUADRAMENTO SINDICAL 

 

Sustentam os 2o. e 5o. réus, respectivamente, SINTIBREF e SINIBREF, que o 
enquadramento sindical é determinado pela atividade preponderante da empresa, 
sendo certo que a autora, FEDERAÇÃO DAS APAEs, exerce atividade 
eminentemente filantrópica, sem fins lucrativos, atestada pela documentação 
acostada aos autos, não havendo como negar a representatividade do SINTIBREF e 
do SINIBREF, sob pena de se afrontar os artigos 7o., inciso XXVI, e 8º., inciso II, da 
Constituição da República e o artigo 577 da CLT, uma vez que o sindicato, ora 1o. 
recorrente, encontra-se devidamente legalizado no Ministério do Trabalho, possuindo 
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para tanto a Carta Sindical, cuja base territorial abrange todo o Estado de Minas 
Gerais; além do que foi expedido pela Caixa Econômica Federal o código sindical com 
o nº. 020.409.89841-9, bem como a inscrição no CNPJ sob o no. 02.131.247/0001-
72. 

Ponderam que pouco importa o fato de que antes da criação do 4º.réu, SINIBREF, os 
acordos coletivos eram firmados entre o 4o.réu, FENAC, e o 1º. réu, SENALBA, sendo 
que a filiação de empregados da associação-autora em sindicato diverso daquele que 
passou a representá-los, o SINTIBREF, 2º. réu, por si só, não basta para que se faça 
o enquadramento sindical na categoria representada por aquele sindicato. Este, o 
SENALBA, representa trabalhadores cuja categoria situa-se no 2o. grupo do mapa do 
enquadramento sindical, ou seja, relacionado às Empresas de Difusão Cultural e 
Artística, as quais, por sua vez, são representadas pela FENAC, ao passo que o 1o. 
recorrente, SINTIBREF, enquadra-se no 4o. grupo, que se refere a empregados 
correlacionados às Empresas em Turismo e Hospitalidade, representadas pelo 4o. 
recorrente, SINIBREF. Ressaltam, a esse respeito, que várias recorridas celebraram 
com o SINTIBREF Convenções Coletivas, tendo para ele recolhido as devidas 
obrigações sindicais. Dizem que a assistência social referenciada na sigla do citado 
sindicato é muito abrangente, representando melhor os empregados que trabalham 
em entidades tais como SESC, SESI, SENAI, SENAC, SEBRAE, etc. Por isso não 
representando os trabalhadores em entidades beneficentes, filantrópicas e religiosas, 
que não têm finalidade lucrativa. 

Penso que os recorrentes não têm razão. 

Cuida a presente ação de definir qual entidade sindical representa os empregados 
das APAEs filiadas à autora, se o 1º réu, SENALBA, se o 2º réu, SINTIBREF, 
estabelecendo-se, em última análise, o correto enquadramento sindical, objetivando 
assegurar a destinação das contribuições sindicais por elas recolhidas. Esta é a 
pretensão deduzida em Juízo (fl. 06, último parágrafo. Assim dito, é de se ver, 
preambularmente, que o princípio da autonomia sindical, consubstanciado no caput e 
inciso I do artigo 8o. da Constituição da República, veda a ingerência do Estado na 
fundação e na organização de sindicatos. Na parte final do inciso II do mesmo 
preceito, é atribuída aos próprios trabalhadores e empregadores a definição da base 
territorial de representação, desde que não inferior ao Município. Como limitação ao 
princípio da autonomia sindical, manteve-se na Constituição o princípio da unicidade 
sindical, prevista no artigo 516 da CLT, consoante o inciso II do artigo 8o., que veda a 
superposição de agremiações sindicais na mesma base territorial (verbis): "II - é 
vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, 
representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial ..." 

A compatibilização entre o princípio da unicidade sindical e a liberdade de fundação e 
dissociação de sindicatos em segmentos mais específicos requer preceitos formais, 
disciplinadores, de modo a se evitar a insegurança jurídica decorrente da possibilidade 
de relações coletivas de trabalho superpostas e conflitantes na mesma base de 
representação, ante a expressa previsão legal. Nesse contexto, a exigência do 
registro sindical foi mantida na diretriz do inciso I do art. 8o. da Constituição, (verbis): 
"I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, 
ressalvado o registro no órgão competente ..." 
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Os dispositivos da CLT alusivos à representação sindical e categoria foram 
recepcionados pela Constituição de 1988 de acordo com decisão proferida pelo 
Plenário do Supremo Tribunal Federal, de forma a preservar-se a segurança no 
desenvolvimento e aperfeiçoamento da representação sindical. Repare-se que o 
artigo 561, referindo às representações profissionais, fixa a denominação sindicato 
como privativa das associações de primeiro grau, reconhecidas na forma da Lei. Por 
sua vez, dispõe o caput do artigo 558: "São obrigadas ao registro todas as 
associações profissionais constituídas por atividades ou profissões idênticas, 
similares ou conexas ...". Quanto às disposições estatutárias, declara o parágrafo 3o. 
do artigo 558: "As alterações dos estatutos das associações profissionais não entrarão 
em vigor sem aprovação da autoridade que houver concedido o respectivo registro". 
Ademais, o artigo 511,parágrafos 1o. e 2o., rezam que "... a solidariedade de 
interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou 
conexas, constitui o vínculo social básico que se denomina categoria econômica", bem 
assim que "... a similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em 
comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades 
econômicas similares ou conexas, compõem a expressão social elementar 
compreendida como categoria profissional". Por seu turno, enfaticamente dispõe o 
artigo 512 que "Somente as associações profissionais constituídas para os fins e na 
forma do artigo anterior e registradas de acordo com o artigo 558 poderão ser 
reconhecidas como sindicatos e investidas nas prerrogativas definidas nesta Lei". Já 
o artigo 513 preconiza: "são prerrogativas dos sindicatos: a) representar perante as 
autoridades administrativas e judiciárias os interesses gerais da respectiva categoria 
ou profissão liberal ou os interesses individuais dos associados relativos à atividade 
ou profissão exercida; b) celebrar contratos coletivos de trabalho, hoje, convenções e 
acordos coletivos de trabalho". 

Conforme claramente expresso no mandamento constitucional e nos dispositivos 
consolidados em tela, a entidade associativa não poderá exercer as prerrogativas 
legais atribuídas ao sindicato antes da formalização do registro no órgão competente; 
ou seja, somente o registro proporciona o reconhecimento da lei a legitimidade para o 
exercício da representação sindical, no âmbito proposto, inclusive no que tange ao 
exercício da autonomia privada coletiva. 

Pois bem. No presente caso, tem-se que tanto o 1º réu, SENALBA, quanto o 2º réu, 
SINTIBREF, obtiveram seus registros sindicais perante o Ministério do Trabalho (na 
época, também, "... e Previdência Social), consoante ressai dos documentos de fls. 
306 e 353 dos autos. De acordo com tais documentos, o SENALBA configura 
sindicato, com abrangência estadual, representativo da categoria dos empregados em 
entidades culturais, recreativas, de assistência social, de orientação e formação 
profissional. Por sua vez, o SINTIBREF constitui sindicato, igualmente com 
abrangência estadual, representativo da categoria dos empregados em instituições 
beneficentes, religiosas e filantrópicas. 

Portanto, não há discussão acerca da existência dos 1º e 2º réus enquanto entidades 
sindicais devidamente registradas no Ministério do Trabalho e Emprego, não 
possuindo, destarte, efeito jurídico algum, no sentido de afastar a representatividade 
do SENALBA, pelos recorrentes, SINTIBREF e SINIBREF, por força da existência de 
registro sindical a eles conferido pelo MTE. Até porque, não há notícia nos autos de 
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que eles, o 2º. e o 5º. réus, tenham impugnado a Carta Sindical do 1º réu, à luz do 
princípio da unicidade sindical, quer administrativamente, quer judicialmente. Sobeja, 
pois, analisar a possível sobreposição de representação sindical de uma mesma 
categoria numa dada base territorial, vulnerando o princípio da unicidade sindical, 
questão de ordem pública, onde a vontade das partes não interfere a não ser para o 
desmembramento de categorias agrupadas consoante o critério de similitude e 
conexão, o que não se concretiza no presente caso. 

Desta maneira, cumpre examinar a matéria à luz do artigo 577 da CLT igualmente 
recepcionado pela Constituição de 1988 , que dispõe que "O quadro de atividades e 
profissões em vigor fixará o plano básico do enquadramento sindical.", ao qual remete 
o artigo 570 consolidado, dispondo (verbis): "Os sindicatos constituir-se-ão, 
normalmente, por categorias econômicas ou profissionais específicas, na 
conformidade da discriminação do quadro das atividades e profissões a que se refere 
o artigo 577,ou segundo as subdivisões que, sob proposta da Comissão do 
Enquadramento Sindical, de que trata o artigo 576, forem criadas pelo Ministro do 
Trabalho.", ficando a restrição à norma inscrita nesse dispositivo por conta da extinta 
Comissão do Enquadramento Sindical. 

Repare-se, a propósito das mencionadas disposições consolidadas, que, segundo 
preleciona ARNALDO S"USSEKIND sua obra Instituições de Direito do Trabalho (15a. 
edição - São Paulo: 

LTr, 1995, p. 1036/1037), antes do advento da Constituição de 1988, para que os 
sindicatos pudessem se constituir, necessário era que a categoria, cuja representação 
fosse pretendida, encontrasse previsão no quadro de atividades e profissões a que se 
refere o artigo 577 da CLT, ou estivesse em conformidade com as subdivisões que, 
sob proposta da Comissão do Enquadramento Sindical, fossem criadas pelo Ministério 
do Trabalho. Esse cenário, entretanto, não mais subsiste atualmente, ante o comando 
inserto no artigo 8o., I, da Constituição da República, que veda ao Poder Público 
qualquer interferência ou intervenção na organização sindical. Realmente, ante a 
autonomia sindical prestigiada pelo legislador constituinte, toda e qualquer 
intervenção do Poder Público na organização destas entidades mostra-se contrária à 
disposição constitucional, razão pela qual, o quadro de atividades e profissões, 
estabelecendo o enquadramento sindical, serve hoje apenas de modelo. E, sendo 
assim prossegue o renomado mestre em seus ensinamentos se o referido quadro de 
atividades serve apenas de modelo, mesmo porque não mais foi complementado por 
novas categorias resultantes da evolução sócio econômica e tecnológica, certo é que 
os grupos de empregadores e de trabalhadores que pretenderem constituir sindicatos 
terão de observar os conceitos de categoria econômica, categoria profissional e 
categoria profissional diferenciada, enunciados no artigo 511 da CLT. 

Não é outra a principiologia emanada da Orientação Jurisprudencial no. 22 da SDC 
do TST (verbis): "Legitimidade Ad Causam do Sindicato. Correspondência entre as 
Atividades Exercidas pelos Setores Profissional e Econômico Envolvidos no Conflito. 
Necessidade.", sintetizando o entendimento da citada Corte, manifestado em um dos 
precedentes que instruíram esse verbete jurisprudencial. Confira-se: 
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"A organização sindical brasileira adota, por princípio, o regime de categorias 
econômicas e profissionais, onde estas se formam em função daquelas, salvo as 
categorias profissionais diferenciadas. 

Isto significa que os trabalhadores de determinada empresa integram a categoria 
profissional correspondente à categoria econômica em que ela se enquadra. Este 
enquadramento se dá em razão da atividade preponderante da empresa." (ROAG-
204.704/1995, SDC, 3a. Região). 

Na espécie, tem-se que o 1º réu, SENALBA, denomina-se Sindicato dos empregados 
em entidades culturais, recreativas, de assistência social, de orientação e formação 
profissional [relevei], abarcando um largo espectro de categorias agrupadas por 
similitude ou conexão, obtendo seu registro sindical (fl.353) na verdade, Carta, quando 
conferida, em 20.02.1964 como entidade sindical representativa da categoria 
profissional integrante do 2º. Grupo do referido Quadro "Trabalhadores em Empresas 
de Difusão Cultural e Artística da Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Estabelecimentos de Educação e Cultura". 

Esse enquadramento correlaciona-se com o do 4º réu, FENAC,Federação 
classificada, de acordo com o Quadro de Atividades do artigo 577 da CLT, também 
no 2º Grupo de "Empresas de Difusão Cultural e Artística". 

Por sua vez, o 2º réu, SINTIBREF, ora 1º recorrente, denomina-se Sindicato dos 
empregados em instituições 

beneficentes, religiosas e filantrópicas [relevei], tendo seu registro concedido (fl. 306), 
em 10.11.1998, como entidade sindical representativa da categoria profissional 
"integrante do sistema confederativo sindical da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS 
TRABALHADORES EM TURISMOS E HOSPITALIDADE", de conformidade com o 
parágrafo único do artigo 4o. de seu Estatuto (fl. 830).De acordo com o Quadro do 
artigo 577 da CLT, essa classificação integra o 4o. Grupo "Empregados em Turismo 
e Hospitalidade", relacionando-se, no plano das atividades econômicas, ao Grupo 
5o.do referido quadro "Confederação Nacional do Comércio", no âmbito do "Turismo 
e Hospitalidade", englobando as "Instituições Beneficentes, Religiosas e 
Filantrópicas". Nesta definição enquadra-se o 5o. réu, SINIBREF, ora 2o. recorrente. 
Pois bem. As APAEs, representadas pela FEDERAÇÃO autora, à qual se filiaram, são 
entidades civis, filantrópicas, de caráter educacional, cultural, assistencial, de saúde, 
de estudo e pesquisa, desportivo e outros, sem fins lucrativos, de acordo com o 
Estatuto dela ao qual aderiram (fls. 21/25). Dessa nomeação ressaem os seguintes 
fins da entidade federada e por conseguinte, de suas filiadas: "a) promover a melhoria 
da qualidade de vida das pessoas portadoras de deficiência buscando assegurar-lhes 
o pleno exercício da cidadania; (...); c) atuar na definição da política estadual de 
atendimento à pessoa portadora de deficiência, em consonância com a política 
adotada pela Federação Nacional das APAEs coordenando e fiscalizando sua 
execução pelas entidades filiadas; d) articular, junto aos poderes públicos e entidades 
privadas, políticas que assegurem o pleno exercício dos direitos da pessoa portadora 
de deficiência; (...)." 
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Repare-se, portanto, que as APAEs exibem tanto em sua denominação quanto em 
sua finalidade a assistência social e a filantropia. 

Daí, a confusão estabelecida em torno de sua representação sindical: o SENALBA ou 
o SINTIBREF? 

Em verdade, o objetivo primaz de uma entidade beneficente de assistência social é a 
prática da filantropia ou benemerência. Isso emerge do Estatuto acima comentado. A 
propósito, confira-se o que o Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa 
define como beneficência: "ato, prática ou virtude de fazer o bem, de beneficiar o 
próximo; bem-fazer, filantropia"; e como filantropia: "1 - profundo amor à humanidade; 
2 - desprendimento, generosidade para com outrem; caridade." 

Afora isso, o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida pelo Tribunal Pleno, em 
acórdão da lavra do Ministro MOREIRA ALVES (processo ADI-MC 2028/DF, DJ de 
16.06.2000), examinando questão atinente à imunidade tributária de entidades sem 
fins lucrativos, definiu que "toda entidade destinada a assegurar os meios de vida aos 
carentes caracteriza-se como entidade beneficente de assistência social." 

Tem-se, então, a sinonímia entre assistência social, beneficência e filantropia, como 
meio e fim da atividade de prestação de serviços sem fins lucrativos, estando o 
primeiro vocábulo presente na denominação e no objetivo do 1o. réu, SENALBA, ao 
passo que os segundo e terceiro inserem-se na denominação e no objetivo do 2o. réu, 
SINTIBREF. Mas convém ressaltar o sentido que se apreende dos conceitos acima 
firmados: não se pratica beneficência, mediante a assistência social, sem se estar 
imbuído de forte dose de filantropia sob a tutela governamental, não é ocioso dizer. 
Tudo isso visa a demonstrar que ambas as entidades sindicais possuem áreas de 
imbricação que, em circunstâncias como a dos autos, acabam por vulnerar o princípio 
da unicidade sindical preservado pela Constituição da República, gerando conflitos de 
interesses, cumprindo desfazê-los. Neste diapasão, verifica-se que as APAEs tiveram 
seu enquadramento definido, em processo administrativo instaurado perante o 
Ministério do Trabalho (no. 3.333/84, publicado no DJ de 10.10.1984), à época da 
Comissão de Enquadramento Sindical, situando-se "... na categoria econômica 
"entidades culturais, recreativas, de assistência social, de orientação e formação 
profissional" do 2o. grupo, "empresas de difusão cultural e artística", do plano da 
CNEC, o que consequentemente define o enquadramento dos empregados na 
categoria profissional correspondente." [negritei], de acordo com o documento de 
fl.912, trazido aos autos pelo 4o. réu, FENAC, o qual importa dizer não restou 
impugnado nem pela autora nem pelos demais litisconsortes passivos, em particular 
o 2o. e o 3o. réus, 1o. e 2o. recorrentes. Devo aqui rememorar, objetivando acolher o 
enquadramento em referência, o que restou dito alhures: com o advento da 
Constituição de 1988, assentou-se o entendimento de que o enquadramento sindical 
se dá pela atividade preponderante da empresa, servindo o quadro de atividades do 
artigo 577 da CLT como modelo, observando-se os conceitos de categoria econômica, 
categoria profissional e categoria profissional diferenciada enunciados no artigo 511 
da CLT. Ou melhor, como regra geral, as empresas, em face de sua atividade 
preponderante idêntica, similar ou conexa, vinculam-se compulsoriamente no 
enquadramento e na representação sindicais de sua categoria econômica; e como 
consequência natural da contraposição da atividade econômica do empregador, 
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correlacionam-se enquadramento e representação sindicais das categorias 
profissionais. 

E qual é a atividade precípua das APAES? É a que o Estatuto da autora, FEDERAÇÃO 
DAS APAES, exprime: "a) promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas 
portadoras de deficiência buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania", 
dentre outros, conforme visto alhures. Ou seja: acima de tudo, beneficente de 
assistência social, emanando filantropia. Esse objetivo encontra-se albergado na Lei 
no. 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social), que dispõe, em seu artigo 
2o.(litteris): 

"A assistência social tem por objetivos: 

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; 

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; 

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção 
de sua integração à vida comunitária; 

V - a garantia de 1 (um) salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de 
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua família. 

Parágrafo único. A assistência social realiza-se de forma integrada às políticas 
setoriais, visando ao enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao 
provimento de condições para atender contingências sociais e à universalização dos 
direitos sociais." 

Resta claro, portanto, que a atividade preponderante das APAEs enquadra-se na 
categoria econômica "entidades culturais, recreativas, de assistência social, de 
orientação e formação profissional" do 2o. Grupo, empresas de difusão cultural e 
artística", contrapondo-se a ela a categoria profissional enquadrada no 2o. Grupo 
Trabalhadores em Empresas de Difusão Cultural e Artística da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Educação e Cultura", 
representado pelo 1o.réu, SENALBA. Noutro giro, com relação ao fato de o 2o. réu, 
SINTIBREF, ter celebrado inúmeros Acordos Coletivos com diversas APAEs sediadas 
no interior do Estado de Minas Gerais (fls. 854/878), isso pouco importa, não só 
porque também o 1o. réu, SENALBA, assim procedeu com outras dessas entidades 
(fls. 400/406, 407/410 e 1219/1224), bem como em seu nome foram recolhidos por 
elas contribuições sindicais (fls. 444/599). Isso não faz prova absoluta de 
enquadramento sindical, uma vez que o desate da questão se dá no plano jurídico, 
porquanto a entidade profissional que detém a representatividade da categoria em 
uma determinada base territorial assenta-se em base legal e não fática. 
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Por tais motivos, conheço de ambos os Recursos Ordinários e, no mérito, nego-lhes 
provimento, mantendo a decisão de origem. 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, conheço dos Recursos Ordinários interpostos e,no mérito, nego-
lhes provimento, mantendo a decisão de origem." 

Tomaram parte neste julgamento os seguintes Juízes: Irapuan de Oliveira Teixeira 
Lyra (Relator), Maria Cristina Diniz Caixeta e Bolívar Viégas Peixoto. 

Presidiu o julgamento o Exmo. Juiz Bolívar Viégas Peixoto. 

Presente à sessão a Dra. Maria Christina Dutra Fernandez,representante do i. 
Ministério Público do Trabalho. 

Para constar, lavrei a presente certidão do que dou fé. Belo Horizonte, 25 de outubro 
de 2006 

 

 

Cristina Portugal Moreira da Rocha 

Diretora de Secretaria da 3ª Turma 
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1ª REGIÃO 

 

RO Nº 0226-2001-224-01-00-1 

 

 
RECURSO ORDINÁRIO 

 

RECORRENTE: SENALBA/RJ 

 

RECORRIDO: FUND.ASSISTENCIAL SANTA BÁRBARA 
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25ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE 

 

PROCESSO Nº 454-20096-025-03-00-4 

 

 

 

AÇÃO TRABALHISTA 

 

 

 

RECORRENTE: SENALBA/MG 

 

RECORRIDO: ASSOC.DE PROMOÇÃO HUMANA DA DIVINA 
PROVIDÊNCIA 
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00454-2006-025-03-00-4-RO 

RECORRENTES : ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO HUMANA DIVINA 

PROVIDÊNCIA (1) 

SENALBA/MG – SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS, 
RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (2) 

RECORRIDOS : OS MESMOS. 

 

EMENTA: SINDICATO SUBSTITUTO PROCESSUAL HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS.  

Após o cancelamento da Súmula 310, o col. TST passou a se posicionar pela 
concessão dos honorários advocatícios ao sindicato na condição de substituto 
processual, porém, desde que presentes os requisitos da Súmula 219/TST. 

vIstos, relatados e discutidos dos presentes autos de Recurso Ordinário, oriundos da 
MM. 25ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, em que figuram como recorrentes 
ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO HUMANA DIVINA PROVIDÊNCIA (1) e 
SENALBA/MG – SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADAES CULTURAIS, 
RECREATIVAS, DE ASSISTÊSNCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (2) e recorridos OS MESMOS. 

 

RELATÓRIO. 

O MM. Juiz da 25ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, pela sentença de fs. 386-
388, julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial, para declarar que 
a reclamada está obrigada a cumprir todas as normas convencionais estipuladas nas 
CCT’s acostadas aos autos em face de seus empregados e condená-la ao pagamento 
das diferenças salariais decorrentes da não aplicação dos índices de correção salarial 
relativas às CCT’s, com reflexos; pagamento das contribuições sindicais dos anos de 
2004 a 2006. 

A reclamada recorreu às fs. 389-394, insurgindo-se contra o enquadramento sindical. 

O apelo foi contra-arrazoado às fs. 398-403, oportunidade em que o autor recorreu 
adesivamente (fs. 404-409), insurgindo-se contra o indeferimento dos honorários 
advocatícios. 

Não foram apresentadas contrarrazões. 
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É o relatório. 

VOTO. 

ADMISSIBILIDADE. 

Conheço de ambos os recursos, porque próprios, tempestivos e regularmente 
interpostos. 

 

MÉRITO. 

RECURSO DA RECLAMADA. 

ENQUADRAMENTO SINDICAL. 

A recorrente – Associação de Promoção Humana Divina Providência, sustenta que 
seus empregados não são representados pelo sindicato-autor, o SENALBA – Sind. 
dos Emp. em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação 
e Formação Profissional do Estado de Minas Gerais, mas, sim, pelo SINTIBREF – 
Sind. dos Emp. em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do Estado de 
Minas Gerais, por entender que este último é mais específico; que não importa o fato 
de anteriormente à criação do SINTIBREF as negociações coletivas terem sido 
celebradas com o SENALBA, pois a criação de um sindicato mais específico justifica 
a representatividade dos seus empregados por esta nova entidade sindical. 

Sendo certo que o enquadramento sindical dos empregados deve observar a atividade 
preponderante da empresa, deve-se observar o Estatuto Social da reclamada, que 
tem como objetivo “a assistência e promoção moral e humana, espiritual, material, 
cultural e esportiva das pessoas e/ ou famílias carentes, no que tange à alimentação, 
saúde, educação, profissionalização, trabalho e habitação”, constando, ainda, que a 
“ADP promoverá cursos de capacitação profissional, por si ou através de convênios, 
procurando, dessa forma, melhorar o padrão de vida das famílias atendidas” (fs. 285-
286). 

A reclamada anexou também o documento de f. 298, que constitui um Certificado de 
Entidade Beneficente de Assistência Social, emitido pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Verifica-se que a reclamada desenvolve 
atividades relacionadas à filantropia e também à assistência social, promovendo, 
inclusive, cursos de capacitação profissional. 

É oportuno destacar que as entidades de assistência social são instituições 
beneficentes e filantrópicas, mas nem toda instituição beneficente e filantrópica é 
entidade de assistência social. 

Dessa forma, a entidade que seja, ao mesmo tempo, beneficente, filantrópica e de 
assistência social, deverá ser enquadrada na categoria econômica das entidades de 
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assistência social, e não, na categoria apenas de entidades beneficentes e 
filantrópicas, porque não abrange todo o objeto social da empresa. 

Logo, o SENALBA é o sindicato que melhor representa os empregados da reclamada, 
devendo ser mantida a r. sentença que determinou a observância das CCT’s por ele 
celebradas. 
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 4ª REGIÃO 

 

Nº 0033500-56.2007.5.04.0008 

 

 

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

 

 

 

RECORRENTE: SENALBA/RS 

RECORRIDO: SINBRAF 
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EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BUSCA DE 

REFORMA DO JULGADO. Caso em que não existe qualquer 

vício no acórdão embargado, notando-se das razões 

apresentadas pelo embargante que a sua pretensão é obter novo 

julgamento da matéria, finalidade a que não se prestam os 

embargos de declaração. Embargos de declaração do sindicato 

réu não providos.  

 

VISTOS e relatados estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

opostos ao acórdão das fls. 948-954, em que é embargante SINDICATO DOS 

EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELIGIOSAS, 

ASSISTENCIAIS E FILANTRÓPICAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – 

SINBRAF/RS e embargados SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES 

CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇÃO E 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 

SENALBA/RS E OUTRO(S). 

O réu opõe embargos de declaração, fls. 957-962,  alegando a existência 

de omissões no acórdão.   

Devidamente processados na forma regimental, os embargos de 

declaração são submetidos à apreciação.  

É o relatório. 

 

ISSO POSTO: 

O embargante sustenta que houve omissão no acórdão em razão de não terem 

constado as razões do voto divergente da Desembargadora Cleusa Regina Halfen. 

Argumenta que, segundo o entendimento da Desembargadora, a assistência social 

relaciona-se mais à filantropia e beneficência do que à cultura e formação profissional, 

de modo que o embargante, SINBRAF, deveria representar as entidades de 

assistência social. Requer a transcrição do voto vencido, no qual teria havido alusão 

expressa ao art. 570 e ao quadro do art. 577 da CLT enquadrando as entidades de 

assistência social no grupo integrado pelo embargante (4º Grupo  da Confederação 
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Nacional do Trabalhadores no Comércio). Pretende, ainda, que seja atribuído efeito 

modificativo aos embargos de declaração determinando-se que o sindicato autor, 

SENALBA, abstenha-se de cobrar contribuição sindical das entidades de assistência 

social vinculadas a beneficência, filantropia e religiosidade. Assevera que o objetivo 

final do sindicato reclamante, SENALBA, é a difusão cultural  orientação e formação 

profissional, abrangendo a assistência social vinculada ao chamado Sistema “S” e não 

a vinculada à filantropia, religiosidade e beneficência. Frisa que essas atividades não 

foram incluídas no 2º grupo do quadro referido no art. 577 da CLT, em que o SENALBA 

está enquadrado. Considera evidente que a assistência social promovida pelas 

entidades ligadas à filantropia ou religiosidade lhe está vinculada, o que não ocorria 

antes da sua criação, quando o SENALBA as representava “por similaridade”. 

Argumenta que embora a Constituição Federal tenha mantido o princípio da unicidade 

sindical, não vedou a possibilidade de formação de entidade sindical por 

especificidade, o que ocorreu no caso. Assevera que o principal fundamento do pedido 

formulado pelo SENALBA nesta ação é o fato de há quase 30 anos representar os 

trabalhadores vinculados ao SINBRAF, argumento que “por si só, não tem o condão 

de, atualmente, lhe conceder legitimidade para continuar a representá-los.” Repisa 

que o seu “objetivo final” é a beneficência mediante a assistência social, religiosidade 

e filantropia.  

Não assiste razão ao embargante.  

Primeiramente registre-se que no acórdão deve constar unicamente os fundamentos 

que prevaleceram e que resultaram no julgamento, sendo prerrogativa do Magistrado 

juntar declaração de voto vencido. No entanto, trata-se de uma faculdade, não sendo 

obrigatório que suas razões constem no acórdão. No caso, tem-se que a 

Desembargadora Cleusa Regina Halfen, restou vencida em parte no julgamento de 

ambos os recursos apresentados, fl. 954-verso, não tendo exercido tal prerrogativa. 

Assim, não se constata omissão no acórdão em razão de não estarem nele transcritas 

as razões de divergência do voto vencido. 

Quanto aos demais argumentos apresentados nos embargos de declaração, fls. 958, 

frise-se que sequer foi alegada a existência de vício no acórdão. O embargante além 

de renovar algumas das razões da sua inconformidade com a sentença apresentadas 

no recurso ordinário, fls. 887-902,  beira a má-fé trazendo nova tese à discussão. O 

embargante defende ter legitimidade para representar apenas as entidades de 

assistência social ligadas à beneficência, filantropia e religiosidade, enquanto o 

SENALBA representaria as entidades culturais, recreativas e de formação profissional 
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que prestam assistência social, referindo-se ao  chamado Sistema “S”. Tais 

argumentos são distintos dos apresentados no recurso, por exemplo, fl. 898, segundo 

os quais “ o SINBRAF desde o início de sua caminhada pretendeu incluir, e fez 

incluir, em sua base de representação a categoria dos empregados em 

entidades ou instituições assistenciais de forma genérica.” [sublinhado no 

original], uma vez que “a quase totalidade das entidades assistenciais são 

entidades de cunho beneficente, religioso ou filantrópico.” Destaque-se, ainda, 

que a pretensão de efeito modificativo ora apresentada, fl. 962, difere até mesmo do 

requerimento sucessivo formulado à fl. 902, de que fosse reconhecido que o SINBRAF 

representa os empregados nas entidades assistenciais “exceto aquelas que fazem 

ASSISTÊNCIA SOCIAL” [sublinhado no original].  

Nota-se claramente das razões apresentadas pelo embargante que sua pretensão 

não é sanar vício porventura existente no acórdão como prevêem os artigos 897-A da 

CLT e 535 do CPC. Na realidade, o embargante pretende obter novo julgamento 

favorável aos seus interesses, finalidade a que não se prestam os embargos de 

declaração.  

Por fim, em relação ao prequestionamento, partilha-se dos entendimentos firmados 

na Súmula 297, item 1, do TST e na OJ 118 da SDI-1 do TST, de acordo com o qual 

a adoção de tese explícita acerca da matéria discutida torna desnecessária a 

referência expressa a dispositivos invocados para fins de prequestionamento, e na OJ 

119 da SDI-1 do TST, segundo o qual é inexigível prequestionamento quando a 

suposta violação nasce na própria decisão recorrida.  

Provimento negado.  

Ante o exposto, 

ACORDAM os Magistrados integrantes da 8ª Turma do Tribunal 

Regional do Trabalho da 4ª Região: por unanimidade, negar 

provimento aos embargos de declaração do sindicato réu.  

Intimem-se. 

Porto Alegre, 25 de novembro de 2010 (quinta-feira). 
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JUIZ CONVOCADO WILSON CARVALHO DIAS 

Relator 


