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EXTINÇÃO DOS SERViÇOS SOCIAIS E DE
APRENDIZAGEM QUE COMPÕEM O SISTEMA "s"

(SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEST, SENAT, SENAR
E SEBRAE) E CRIAÇÃO DO INSTITUTO
BRASILEIRO DO TRABALHO - IBRAT.

GISELE SANTORO TRIGUEIRO MENDES

I - PROPOSTA DE DISCUSSÃO

O
presente texto pretende lançar algumas

reflexões sobre a viabilidade de Projeto
de Lei que disponha sobre a extinção dos

serviços sociais e de aprendizagem que integram o sistema "S"
(SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEST, SENAT, SENAR e
SEBRAE), com a transferência de seus patrimônios e recursos
financeiros para o Instituto Brasileiro do Trabalho - IBRAT, órgão
público da administração indireta, criado no mesmo ato
legislativo, dotando-se-lhe de "ampla autonomia e flexibilidade
técnica, pedagógica, administrativa e financeira". O IBRAT seria
composto por órgãos normativos e operacionais, de âmbitos
nacional e estaduais, integrados por diversos Ministros (do
Planejamento, da Agricultura, da Indústria e do Comércio, da
Educação, do Trabalho), de Secretários de pastas ministeriais e
de Presidentes de entidades sindicais de grau superior.

11 - ARGUMENTOS PARA REFLEXÃO

2.1. Vício de iniciatiya:

A prerrogativa de Criação de órgão da
administração pública é privativa do Presidente da
República, nos termos do Art. 61, § 10, inciso Il,
alínea "e", da C.F..
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A primeira consideração que se faz necessária é quanto à criação de um órgão da

administração pública indireta, cuja iniciativa é de competência exclusiva do Presidente da República,
o que inviabiliza a Proposição, nos termos em que foi solicitada. Da mesma forma, o Congresso
Nacional não pode estabelecer funções e atribuições aos Ministérios e responsáveis pelas respectivas
pastas ministeriais, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação e independência dos
Poderes da União (Art. 2°, da C.F). Tampouco pode cometer funções e atribuições às entidades
sindicais (de grau superior ou não), tendo em vista o Art. 8° da Carta de 1988 que estabelece o
princípio da liberdade sindical, expressamente vedando ao Poder Público a interferência e a intervenção
na organização sindical.

2.2. Vício de forma:

As receitas decorrentes destas contribuições compulsórias são constitucionalmente
(Art. 240 da c.F.) destinadas a serviços vinculados ao sistema sindical. A alteração, portanto,
na destinação destas receitas haveria que ser por meio de Emenda à Constituição que requer,
no mínimo, a assinatura de um terço dos Parlamentares.

Conquanto tenha sido promulgada a Lei n° 8.706, de 14 de setembro de 1993, que criou
o Serviço Social do Transporte - SEST e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte 
SENAT, sempre entendemos que a matéria não poderia (ao menos nos moldes em que proferida) ter
sido objeto de ato da ordem legislativa, haja vista os ditames constitucionais.

Se, por um lado, a lei não pode interferir na atuação da atividade sindical, por outro lado,
exatamente com escopo nesse princípio, qualquer categoria organizada tem ampla autonomia para
deliberar, por meio de assembléia geral, sobre a criação de quaisquer serviços, incluindo os do tipo
social e de aprendizagem.

Ocorre que, para custeio do sistema, o grande interesse daquela categoria estava na fatia
da contribuição compulsória que os transportadores pagavam aos industriários e, para transferir a
destinação legal dessa receita, aí sim, não poderia prescindir do devido processo legislativo.

Assim, o Setor de Transporte promoveu intensa e justa mobilização para obter a
desvinculação deste segmento do da Indústria. O atrelamento ao SESI e ao SENAI se justificou, na
década de 40, pela falta de uma organização sindical daquela categoria, que marcava presença recente
na economia brasileira. Diversa, porém, a situação atual dos transportadores, revelando sólida
organização classista e forte presença na economia nacional.

Daí, a Lei 8.706/93 destinou aos novos serviços criados (o SEST - Serviço Social do
Transporte - e o SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) as contribuições
compulsórias desta categoria até então recolhidas em favor do SESI e do SENAI.

De fato, foi necessária muita força política para destinar ao SEST e ao SENAT as
significativas contribuições do Setor de Transporte até então recolhidas ao SESI e ao SENAI. Se a
medida seria inviável por meio de legislação ordinária, a rigor, entretanto, mais do que a realidade
jurídica, prevaleceu a realidade dos fatos e pensamos que este desfecho somente foi possível tendo
em vista o consenso das lideranças do Setor Industrial, conferindo legitimidade àquela norma.

Em outras palavras, ocorreu aí o que alguns entendem por "constitucionalizaçâo" de
uma norma inconstitucional, tendo em vista que a parte com possibilidade de ser prejudicada não
argüiu a inconstitucionalidade. Muito pelo contrário, participou do processo de consolidação da nova
norma.
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Diversa, entretanto, foi a reação da Confederação Nacional da Indústria - CNI quando
da criaçâo do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP, por meio da
Medida Provisória 1.715, hoje 2.168-40, reeditada pela última vez em 24.08.2001. A estratégia jurídica
utilizada pela CNI foi a interposição da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1.924-1, com o
pleito de medida cautelar, questionando até mesmo a possibilidade de se constituir genericamente a
categoria profissional dos "trabalhadores de Cooperativas". É que o reconhecimento de tal
ilegitimidade conduz, necessariamente, à impossibilidade de se transferir tais receitas que,
constitucionalmente, são destinadas a serviços vinculados ao sistema sindical (Art. 240 da
C.F).

Nesse sentido, aliás, é o voto do Min, Marco Aurélio que assim se manifestou, in verbis:

':5'enborPresidente, antcsipo meu voto, naforma regimental, eofaçotendop resente a urgência da medida
acauteladora.

"Estamos diante de uma hipótese concreta em que um certo sistema vigorou, até a vinda à baila de

medidaprovisória, por sinal reeditada, durante 56 meses, eaí, empenadaúnica, deforma efêmera ep recária
- porquantoa medidaprovisória aindapassarápelo crivo do Congresso Nacional-, transferiram-se receitas,

transferiram-se valores destinados constitucionalmente, ante o disposto no artigo
240 da Constituição Federal, a serviços vinculados ao sistema sindical, a uma certa cooperativa, a um
certo serviço criado a latere, à margem do sistema sindicaL

'Ora, devo sopesar os riscos emjogo, epara mim o risco maior está em manter a plena ificácia do
dispositivo da medidaprovisória, dispositivo que, neste primeiro exame, conDita com a norma do
artigo 240 da Constituição Federal, seJ(undo a quaL-

Ficam ressalvadas do disposto no art. 195 as atuais contribuições compulsórias dos empregadores sobre
a folha de salários, destinadas às entidades privadas de serviço social - queforam criadas por lei e são

administradaspelas confederações - e deformação pro/issional vinculadas - por lei- ao sistema sindicaL

"Peço, então, para antecipar meu voto, compreendendo a urgência, em si. do pedidoformulado pela
Requerente.

"Suspendo a eficácia da medida provisória, tal como requerida na inicial.
'Tenho sustentado a impossibilidade dese versar, em medidaprovisória, temas que não se apresentam

com urgência erelevânciapotencializadas, comoéocaso dos autos, etambémtenho sustentado a impossibilidade,

diante do disposto no art. 62 da Carta da República, dereeditar-se, a mais nãopoder, a medidaprovisória.

"Porisso, suspendo-a na totalidade.
,<6 " (!\T' )L o meu voto. \"" ,egntos nossos.

Após os votos do Ministro Marco Aurélio e dos Ministros Néri da Silveira (Relator),
que indeferia o pedido, Maurício Corrêa e Sepúlveda Pertence, que o deferiam, em parte, para suspender
apenas o Art. 9°, o Ministro Nelson Jobim pediu vista do processo. A matéria ainda encontra-se sub

judice.

Particularmente, comungamos do mesmo entendimento do Min. Marco Aurélio. Sempre
entendemos ser no mínimo duvidosa a constitucionalidade de lei ordinária que dispõe sobre a
transferência na destinação daquelas receitas, cuja legislação, em vigor antes da promulgação da
Carta de 1988, foi recebida pelo novo ordenamento constitucional, ante o disposto no citado Art.
240.
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2.3. Questionamentos de Mérito:

- a) "Todas as contribuições devem garantir uma 'contraprestação' aos seus contribuintes,

sob pena de se fazer tábula rasa dos artigos da Constituição Federal que determinam o
caráter contraprestacional e ser dada uma 'carta em branco' para a criação de contribuições
com natw:eza de imposto (sem contraprestação)." (Fernando Dantas Casillo Gonçalves,
Advogado Tributarista).

Atualmente, a criação de Serviços vinculados ao sistema sindical é uma prerrogativa
própria da categoria, assegurada constitucionalmente pelos já mencionados princípios da liberdade
sindical e da não interferéncia do poder estatal. Até mesmo a estipulação de contribuições que visem
ao custeio de tais serviços a assembléia da categoria está livre para deliberar. Daí por que entendemos
que a extinção de tais Serviços, dotados de personalidade jurídica de direito privado, também é
uma prerrogativa das próprias categorias, mesmo na hipótese das entidades que hoje compõem o
sistema "S". Ressalvamos, todavia, a impossibilidade, por vontade da própria categoria, de alterações
quanto às respectivas e atuais contribuições compulsórias, que não podem prescindir, pela sua natureza
jurídica, do devido processo legislativo, no caso, de Emenda ã Constituição, conforme argumentos
anotados no item anterior.

E, na situação proposta para discussão, sequer haveria que se falar em
"constitucionalização" de uma norma inconstitucional, tendo em vista a natural falta de cooptação
dos segmentos econômicos e profissionais. É que seriam extintos os Serviços que lhes são
destinados, porém continuariam obrigados a recolher a contribuição compulsória, mesmo
sem a correspondente contraprestação.

Aliás, conforme leciona Fernando Dantas Casillo Gonçalves, especialista em Direito
Tributário, "a necessidade de contraprestação ao contribuinte de contribuição parafiscal é fundamento
de validade da cobrança conforme a mansa e pacífica jurisprudéncia do Supremo Tribunal Federal,
como foi no caso da cobrança das Contribuições para o SENAI e SESI das empresas frigoríficas,
tendo a unanimidade dos Ministros da Y Turma do STF decidido que tais pessoas não podiam ser
compelidas ao pagamento dos tributos por não receberem benefícios dos órgãos arrecadadores,
conforme trechos do voto (...) nos autos do Recurso Extraordinário n° 60.376-DF. (...).

"Ademais, a Constituição Federal tambémveda noinciso IV, do seuartigo 167, a criação decontribuição

com natureza deimposto, que tenha os recursos arrecadados destinados à órgão ou despesa - a natureza de

imposto serádeterminada pelafalta de contraprestação ao contribuinte do tributo.
"Hsta vedaçãogaranteque oPoderp úblico nãoinstitua contribuiçõespara custear despesas que deveriam

serpagaspor impostos, pois seria muitofácil a criação deum 'noto imposto'camtiflado de fcontribuição', para

custear despesas que não beneficiam osseuscontribuintes.
f Tais despesas somentepodem sercusteadaspor impostos, sendo somente aqueles que estãoprevistosnas

competências tributárias elencadas na Constituição Federalde 1988." (Arts. 170 e 179 da CF/88 Não

Garantem a Validade da Cobrança da Contribuição do SEBRAE das Médias e Grandes Empresas

O CaráterContraprestacional das Contribuições conforme entendimento do Supremo Tribunal FederaL In
Direito na WEBADVBR, Ano I, 4~ Edição, 2001).

Tais apontamentos, portanto, nos incitam à reflexão também quanto à constitucionalidade
de o IBRAT, como órgão público, ser custeado por contribuições parafiscais destinadas ao
aprimoramento técnico-profissional de toda a sociedade, de um modo em geral. Salvo melhor juizo,
tratando-se de um serviço que é dever do Estado e que beneficia toda a sociedade, o seu custeio
somente poderia ser sustentado por imposto. A Constituição Federal, todavia, legitima a contribuição
social do salário-educação, recolhida pelas empresas, como fonte adicional de financiamento para o
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ensino fundamental público (§ 5° do Art. 212). Assim, até por já vigorar no ordenamento jurídico o
salário-educação, é de se questionar a legitimidade de outra contribuição parafiscal também destinada
à educação e à sociedade em geral (e não a um segmento econômico ou profissional).

Sobre tais enfoques, todavia, preferimos não nos aprofundar, já que escapa do conteúdo
temático pertinente ã nossa Área de atuação nesta Consultoria Legislativa - Direito do Trabalho -,
merecendo, se for o caso, análise mais segura e apurada da Área técnica especializada para manifestar
se sobre matéria tributária. De qualquer forma, registramos tais questionamentos a fim de instigarmos
a reflexão também sob tais considerações.

- b) Superposição de política públíca de educação e formação profissional.

Como política pública, é importante anotar que, desde 1995, existe o programa de
qualificação e requalificação profissional, orientado pela Secretaria de Formação e Desenvolvimento
Profissional- SEFOR e aplicado pelas Secretarias Estaduais de Trabalho, com recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador.

No momento, não nos cabe avaliar meritoriamente o Plano Nacional de Qualificação
Profissional (pLANFOR). A questão é que, se o país já conta com um programa de formação
profissional, com a proposta para discussão, haveria uma superposição, uma dualidade de políticas
públicas, quando o indicado seria o aprimoramento, ou a substituição de um programa por outro, e
não a duplicação de ações em um mesmo sentido, com o desperdício do erário público.

c) Desrespeito aos principias constitucionais de garantia ao direito de propriedade
(Art. 5°, inciso XXII, da c.P.) e de não privação de bens sem o devido processo legal (Art.
5°, inciso LIV): as entidades dos Serviços social e de aprendizagem, vinculadas ao sistema
"S", têm personalidade jurídica de direito privado, sendo inviável pensar-se em apropriação

de bens "particulares" (móveis ou imóveis) para constituição de patrimônio de órgão público.

Mesmo que se alterasse a destinação dos recursos provenientes das contribuições
compulsórias hoje disponíveis ao Sistema "S", a apropriação pelo Estado dos bens móveis e imóveis
de tais entidades, dotadas de personalidade jurídica de direito privado, ainda que para a constituição
de órgão público, se nos afigura ilegítima, assemelhando-se a um "confisco" de patrimônio particular.
Diversos dispositivos constitucionais poderiam ser tidos como violados, importando destacar a ofensa
aos princípios constitucionais de garantia ao direito de propriedade (Art. 5°, inciso XXII, da C.F) e
de não privação de bens sem o devido processo legal (Art. 5°, inciso LIV).

III - À GUISA DE CONCLUSÃO

Resta-nos, com base nos argumentos anotados no item anterior, concluir pela inviabilidade
técnica e jurídica de Projeto de Lei, nos termos da situação proposta para discussão, seja por vício de
iniciativa, seja por vício de forma, seja pelas impropriedades quanto ao mérito, com ofensa a diversos
dispositivos constitucionais, inclusive. Sinteticamente, nosso convencimento pode ser sintetizado
nos seguintes pontos:

1. A prerrogativa de criação de órgão da administração pública é privativa do Presidente
da República, nos termos do Art. 61, § 1°, inciso II, alínea "e", da C.F.
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2. As receitas decorrentes destas contribuições compulsórias são constitucionalmente

(Art. 240 da c.P.) destinadas a serviços vinculados ao sistema sindical. A alteração, portanto, na
destinação destas receitas haveria que ser por meio de Emenda ã Constituição que requer, no mínimo,
a assinatura de um terço dos Parlamentares.

3. "Todas as contribuições devem garantir uma 'contraprestação' aos seus contribuintes,
sob pena de se fazer tábula rasa dos artigos da Constituição Federal que deterruinam o caráter
contraprestacional e ser dada uma 'carta em branco' para a criação de contribuições com natureza de
imposto (sem contraprestação)." (Fernando Dantas Casillo Gonçalves, Advogado Tributarista).

4. A superposição de política pública de educação e formação profissional, com a
duplicação de ações em um mesmo sentido constitui-se em desperdício do erário público.

5. Desrespeito aos princípios constitucionais de garantia ao direito de propriedade (Art.
5°, inciso XXII) e de não privação de bens sem o devido processo legal (Art. 5°, inciso LIV): as
entidades dos Serviços social e de aprendizagem, vinculadas ao sistema "S", têm personalidade
jurídica de direito privado, sendo inviável pensar-se em apropriação de bens "particulares" (móveis
ou imóveis) para constituição de património de órgão público.

2003. 2411
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