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INTRODUÇÃO 

O exercício da cidadania através do serviço voluntário modela o Estado e o conduz à 

síntese da sua origem e à finalidade da sua existência: o interesse público. 

A relevância social do tema proposto é manifesta diante da contemporaneidade da 

valorização e do incentivo do voluntariado, pelos veículos midiáticos, prestados junto às 

entidades públicas ou privadas sem finalidade lucrativa. 

A relevância acadêmica e científica da pesquisa mostra-se na medida em que cabe ao 

Direito do Trabalho, ainda que não exclusivamente, o estudo das relações que se formam 

em torno da dualidade capital x força de trabalho, não só diante de particulares, mas 

também diante de contratações realizadas pelo Estado.  

Ademais, o estudo metódico, baseado em critérios científicos, mostra qual o melhor 

caminho para o enfrentamento da questão, ao buscar propostas que levem à atuação efetiva 

do Estado sem se afastar da concretização dos direitos sociais dos trabalhadores, estando 

diante do verdadeiro mosaico que se forma a partir das novas formações geométricas 

provenientes das modernas relações de trabalho.  
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O voluntariado surge no Brasil como um bálsamo para as causas sociais, e após uma 

abordagem histórica sobre o instituto, nota-se que passou por diversas nuances até assumir 

o papel contemporâneo. 

Nessa abordagem, trata a pesquisa do papel do Estado diante da questão social e o 

caminho percorrido desde a concepção do Estado Liberal até o de Bem Estar Social, ora 

atuando de forma subsidiária à sociedade, ora de forma cooperada, até o surgimento da 

solidariedade autônoma trazida com as Organizações Não Governamentais. 

Em um segundo momento, aponta, sob o enfoque legal e doutrinário, a adequação da 

nomenclatura, trabalho ou serviço voluntário, e analisa a motivação do legislador em 

adotar a última quando da edição da lei nº 9608/98. 

Nesse aspecto, comenta importante contribuição doutrinária que buscou separar o 

conceito de trabalho do conceito de mera atividade, com a finalidade não só de dirimir 

questão semântica como, igualmente, com o propósito de trazer nova classificação técnica 

às relações laborais. 
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A lei nº 9608/98 encerra as exigências para que a prestação de serviços voluntários 

seja válida sob o foco da legalidade estrita, no entanto, a presente pesquisa,  vasculha a real 

imprescindibilidade dos requisitos legais, precisamente o termo formal de adesão, e 

examina sua aptidão para afastar ou não a aplicação da legislação trabalhista à relação 

formada. 

Sob o mesmo enfoque, busca demonstrar a importância do elemento subjetivo na 

constatação do serviço voluntário, partindo de estudo doutrinário acerca da intenção das 

partes como traço identificador do voluntariado em contraponto à relação de emprego. 

        Ainda, embora pareça um elemento de fácil constatação, a não onerosidade da 

relação voluntária não se mostra como característica infalível para a averiguação da sua 

validade e, com isso, busca-se o exame de outras relações nas quais a ausência de 

remuneração também ocorre sem que seja afastada a proteção da legislação laboral. 

Também se analisa a distinção entre a ausência de remuneração e a mora salarial e a 

aplicação do artigo 460 da CLT ao tratar do salário equitativo. 
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A inserção no Direito de contratações remuneradas de voluntários através de 

políticas públicas também é alvo de cuidadoso exame, procurando-se diferenciar as 

políticas públicas enquanto gênero, integradas pelas políticas de governo, as de Estado e as 

sociais civis, enquanto espécies daquela. 

Ressalva-se que a pesquisa trata, ainda, da possibilidade do pagamento de auxílio 

financeiro como parcela da seguridade social, ao examinar os princípios constitucionais 

que norteiam o direito da seguridade social, especialmente o princípio da universalidade da 

cobertura e do atendimento, contrapondo-o à exigência legal de processo seletivo prevista 

nas normas sob exame. 

         O foco do trabalho é a análise minuciosa da natureza jurídica do auxílio financeiro 

previsto em diversas normas federais e estaduais que regulam programas de governo 

destinados às pessoas em situação de desemprego e preveem não só a prestação de 

serviços, mas também, o pagamento de auxílio financeiro afastando, textualmente, o 

vínculo empregatício entre os contratantes e dando à parcela caráter indenizatório. 
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Para tanto, a noção de renda trazida pela legislação tributária, no que se refere à 

incidência de imposto serviu, de base também, de base ao exame da natureza jurídica do 

referido auxílio. 

Busca-se averiguar, em inclusão, sobre a possibilidade de remuneração do trabalho 

prestado à entidade privada com finalidade não lucrativa, especificamente a inovação 

trazida pela lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, que dispõe sobre a qualificação de 

pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade 

Civil de Interesse Público (OSCIP) e possibilita a instituição de remuneração aos dirigentes 

que atuem, efetivamente, na gestão executiva e àqueles que lhe prestem serviços 

específicos. 

Observa ainda, a pesquisa, o tratamento dado pela jurisprudência no exame das ações 

judiciais que tenham como causa de pedir as relações jurídicas formadas com base na 

legislação que versa sobre tais programas sociais e que pretenderam o reconhecimento do 

vínculo empregatício e o pagamento das verbas daí decorrentes. 
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         O estudo busca traçar um panorama histórico da empregabilidade, desde o 

surgimento do capitalismo tardio no Brasil até o processo de globalização da economia 

mundial, e identificar como a adoção de políticas de governo de cunho assistencial serve 

de engrenagem do processo eleitoral, por meio da contratação de subemprego oficial de 

força de trabalho não especializada. 

          Em seguida, discute sobre a possibilidade jurídica ou não da prestação de serviço 

voluntário nas entidades públicas, conforme se trate de serviço público essencial ou serviço 

de interesse público. 

Examina o surgimento do Terceiro Setor e a sua atuação paralela ao Estado na 

promoção da inclusão social como meio de garantir a dignidade humana, atuando na 

prestação de serviços de interesse público e fazendo uso do voluntariado para o alcance de 

seus objetivos. 

A conduta do administrador, ao encetar as contratações aqui sob enfoque, tangencia 

o princípio da moralidade administrativa e pode atingir a moralidade da sociedade como 

um todo, ocasionando-lhe um dano moral de ordem coletiva que foi igual mente objeto de 
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exame, especialmente com relação aos meios jurídicos de tutela ao princípio da 

moralidade, constitucionalmente assegurado. 

          Por fim, o trabalho busca dar fundamentos à conclusão da pesquisa, ao tratar da 

natureza jurídica do auxílio financeiro pago pelas entidades públicas aos prestadores de 

serviço voluntário e das consequências jurídicas desse pagamento, sob o enfoque do direito 

administrativo constitucional e do direito do trabalho. 
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CAPÍTULO 1 - O SUBEMPREGO OFICIAL COMO POLÍTICA 

PÚBLICA ASSISTENCIAL – CONTEXTO HISTÓRICO 

O desenvolvimento latino-americano e, em particular, o brasileiro, é chamado de 

desenvolvimento capitalista de natureza tardia e foi implementado pelas forças do Estado a 

partir de um projeto de industrialização centralizadora adotada a partir do Estado Novo 

(regime político centralizado e autoritário brasileiro fundado por Getúlio Vargas em 1937 

que durou até 1945) partindo de uma estratégia de substituição de importações e buscando 

também dotar o País de uma estrutura legal para dar suporte a esse processo de 

industrialização; nesse cenário surgiram normas como o Código Penal (1940), o Código de 

Processo Penal (1941), a lei das Sociedades Anônimas (1940), a lei da falência e 

concordata (1945) e a Consolidação das Leis do Trabalho (1946). 

 Já na Europa do século XIX, o direito do trabalho surgiu como fruto de um confronto 

de classes entre patrões e operários, da liberdade de associação sindical e do direito de 

greve que migrou de conduta considerada ilícita, para conduta tolerada e, posteriormente, 

para direito constitucionalmente garantido. 
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No Brasil, o direito do trabalho surgiu como mecanismo jurídico neutralizador das 

inevitáveis tensões que surgiriam com a industrialização brasileira, como uma espécie de 

regulação da cidadania que, ao mesmo tempo, em que dá à sociedade uma série de direitos, 

torna-os vazios quando os condiciona à manipulação estatal dos sindicatos e das lideranças 

sindicais com o escopo de minimizar as tensões inevitáveis entre capital e trabalho trazidas 

pela industrialização. 

O capitalismo tardio do Brasil (século XX) alavancou o desenvolvimento do País 

entre a década de 40 e o final dos anos 80 com a criação de grandes empresas nacionais. 

Houve uma aceleração do crescimento, baseada em uma economia regulada que levou a 

um intenso processo migratório de urbanização, deixando de ser um País com uma 

sociedade rural, organizada em torno da exportação de bens primários (café, algodão, 

cacau, açúcar) e transformando-se em um País industrializado, mas isso tudo em um 

espaço de apenas 40 anos, período bem inferior àquele que os Estados Unidos da América 

e a Inglaterra percorreram durante toda sua revolução industrial.  
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O crescimento trazido com a célere industrialização deveu-se, basicamente, ao setor 

automobilístico, dando-se ênfase à criação de companhias exploradoras de minérios (Vale 

do Rio Doce, criada em 1942) e de chapas de aço (Companhia Siderúrgica Nacional, criada 

em 1946), o que atraiu para solo brasileiro empresas montadoras estrangeiras. 

Toda lógica da industrialização brasileira fundou-se na abundância de oferta do 

petróleo a preço acessível. A partir dessa expansão industrial fundada na concepção de 

“energia abundante e barata”, surgiu o modo de produção em massa, produção em grande 

escala de bens de consumo duráveis, fazendo surgir o conceito de emprego fabril, baseado 

na divisão de tarefas por critérios de especialização. 

No entanto, não sendo o petróleo um recurso renovável, os países exportadores 

vindicaram parcela dos dividendos da expansão da economia baseada no setor automotriz e 

diminuíram a oferta do petróleo, antes abundante e barato, agora escasso e caro. 

Em 1960, na cidade de Bagdá, capital do Iraque, os cinco principais países 

produtores de petróleo (Arábia Saudita, Irão, Iraque, Kuwait e Venezuela) fundaram a 

Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) como forma de insurgência à 
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adoção de uma política de achatamento de preços praticada pelo cartel das grandes 

empresas petroleiras ocidentais – as chamadas "sete irmãs" (Standard Oil, Royal Dutch, 

Shell, Mobil, Gulf, BP e Standard Oil da California). 

 Os três objetivos dessa organização, a OPEP
1
, definidos pela conferência de Bagdá 

em 1961, eram: aumentar a receita dos países-membros a fim de promover o 

desenvolvimento, assegurar um aumento gradativo do controle sobre a produção de 

petróleo, ocupando o espaço das multinacionais, e unificar as políticas de produção. Para 

atender aos objetivos traçados, a OPEP aumentou os royalties pagos pelas transnacionais, 

alterando a base de cálculo, e onerando-as com a criação de um imposto. 

 A crise do petróleo foi desencadeada num contexto de déficit da oferta, dando 

início a processos de nacionalização e uma série de conflitos envolvendo os 

produtores árabes da OPEP, como a guerra dos Seis Dias (1967), a guerra do Yom 

Kipur (1973), a revolução islâmica no Irã (1979) e a guerra Irã-Iraque (a partir de 

1980).  

                                                           
1
 http://www.opec.org/ . Acessado em 03/08/2011. 

http://www.opec.org/
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Com os conflitos, os preços do barril de petróleo atingiram valores altíssimos, 

chegando a aumentar até 400% em um período de apenas cinco meses (17/10/1973 – 

18/3/1974) o que provocou prolongada recessão nos Estados Unidos e na Europa 

desestabilizando a economia mundial. 

Esse processo levou à desestabilização da economia internacional dos anos 70, 

reduzindo drasticamente os níveis de lucratividade do setor industrial, dependente da 

energia do petróleo. 

Desse contexto, surgiu a busca por outras fontes energéticas e o fomento de 

pesquisas financiadas pela iniciativa privada nas universidades. 

A partir daí, a importância econômica do setor fabril cedeu lugar ao setor de 

serviços, projetando um deslocamento do foco do Direito antes centrado no direito das 

obrigações, do consumidor e do trabalho, para o direito do autor e da proteção à 

propriedade intelectual, reconhecendo-se a propriedade jurídica de direitos imateriais. 
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A energia “barata e abundante” do petróleo foi substituída pela informação 

tecnológica especializada, surgindo o que alguns autores
2
 chamam de “sociedade 

informacional”.  

A informação tecnológica possibilitou a substituição do setor automotriz pelo setor 

eletroeletrônico, levando a uma alteração profunda no modo de produção e expandindo o 

setor de serviços. 

O padrão de produção taylorista fordista, predominante até os anos 70, que contava 

com grandes unidades de produção e grande contingentes de trabalhadores mono 

especializados, ou seja, especializados em apenas uma tarefa e sob um sistema hierárquico 

piramidal, ofertava produtos no mercado com baixa variedade de modelos. 

Esse modelo de produção cedeu lugar ao trabalho automatizado que reduziu o 

número de postos de trabalho na planta industrial e aumentou a diversidade na oferta de 

produtos a partir de máquinas cada vez mais flexíveis, absorvendo não mais trabalhadores 

                                                           
2
 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 2000. 
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mono especializados, mas com múltiplas habilidades, o que levou à exigência de um nível 

de escolaridade maior.  

Por consequência, o emprego formal dos trabalhadores com alto nível de 

escolaridade e o desemprego ou a informalidade de trabalhadores mono qualificados fez 

surgir dois grupos de trabalhadores distintos, aqueles que são capazes de desenvolver 

tarefas complexas com autonomia e responsabilidade, e aqueles trabalhadores periféricos 

que assumem tarefas com baixa ou nenhuma exigência de qualificação e que desenvolvem 

tarefas facilmente executáveis.  

Nota-se, ainda, que houve um deslocamento de certas etapas da produção para 

regiões com elevadas taxas de desemprego, ausência de regulamentação das relações de 

trabalho, inexistência de ramo judiciário especializado em conflitos laborais e fraca 

militância sindical, tais como a Índia, Bangladesh, Vietnã e China. 

Diferente do paralelismo existente entre o crescimento econômico e a expansão do 

mercado de trabalho ocorrido na sociedade industrial, na sociedade informacional ocorre 

exatamente o inverso. O crescimento econômico é obtido graças à retração do mercado de 
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trabalho, não mais se inauguram novos postos de trabalho, entretanto, se desloca aqueles 

existentes aos locais onde a instalação das plantas industriais possa significar vantagem 

competitiva, ou seja, vantagens com folha de pagamento, pouca combatividade sindical, 

legislação trabalhista flexível, vantagens fiscais, etc. 

Não há a criação de novos empregos, mas a transferência de postos de trabalho de 

uma a outra região, com o objetivo de diminuir os custos da produção e elevar a 

competitividade empresarial. 

Não só os empregos das grandes indústrias são realocados, como também aqueles 

das indústrias-satélites que fornecem suprimentos para as indústrias maiores, como por 

exemplo, as fornecedoras de autopeças para as montadoras. A fuga das indústrias 

montadoras do ABC para regiões com menores salários e escassez de empregos é uma 

amostra desse processo, assim como ocorre nas indústrias de confecção que hoje operam 

em países com mão de obra muito barata e estrutura jurídica trabalhista precária ou 

ausente. 
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E é exatamente nesse contexto de escassez de postos de trabalho que os programas 

de governo que ofertam vagas aos candidatos em situação de desemprego e sem exigência 

de qualificação prévia se mostram como algo muito atrativo, tanto para quem neles se 

insere quanto para o Estado que, com menor custo de mão de obra, aumenta seu 

contingente de funcionários e angaria eleitores ao apresentar uma política de 

assistencialismo social.  

Essa prática não cria novos postos de trabalho no Estado, apenas os torna precários, 

com contratações temporárias remuneradas com um auxílio financeiro de valor muito 

inferior à remuneração paga aos servidores efetivos e, com a finalidade de dar sustentação 

legal a essas contratações, cria-se um arsenal normativo do qual emergem relações 

jurídicas de nebuloso enquadramento legal. 

 Dessas relações surgem diversas questões, entre elas: a natureza jurídica da relação 

entre os voluntários e a entidade pública ou privada, sem fins lucrativos, quais as 

atividades que podem ser exercidas pelos voluntários, os entes públicos que podem e quais 

não podem efetuar esse tipo de contratação e a possibilidade de adoção de política 
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governamental que faça uso do serviço voluntário com remuneração aos trabalhadores 

excluídos do mercado de trabalho pelo desemprego
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

3
 Faria, José Eduardo. Palestra proferida no 22º Congresso da Associação dos Advogados Trabalhistas de São 

Paulo. Os 60 anos da CLT e o Atual Contexto. São Paulo, novembro de 2003, passim. 
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CAPÍTULO 2 - ASPECTOS HISTÓRICOS DO 

VOLUNTARIADO NO BRASIL 

A história do voluntariado no Brasil remonta os primeiros anos da colonização, 

com a fundação da Santa Casa de Misericórdia da então Vila de Santos, Capitania de São 

Vicente, em 1543. Nesse período, religião e caridade estavam fortemente ligadas e 

centradas na área da saúde. 

 Identifica-se, nessa fase, o forte caráter assistencialista e filantrópico estimulado, 

principalmente, pela população abastada. A elite econômica da sociedade controlava as 

instituições que eram financiadas por homens ricos e "damas caridosas". Educandários, 

asilos e hospícios foram criados e destinados à assistência social dos necessitados. 

Alguns anos mais tarde, no período posterior à 1ª guerra mundial, os países 

passaram a desenvolver políticas públicas para prestar atendimento aos necessitados, 

criando o então denominado "Estado de Bem Estar Social". O Brasil, nessa época, instituiu 

a Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, ao dispor sobre a Declaração de Utilidade Pública 

(1935) que regulava a colaboração do Governo junto às instituições filantrópicas que 
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servissem, desinteressadamente, à coletividade, destarte, garantia o uso exclusivo de sinais 

distintivos que mencionassem o título concedido à entidade como sendo de Utilidade 

Pública.  

Assim, nos termos da citada lei, “As sociedades civis, as associações e as fundações 

constituídas no país com o fim exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade 

podem ser declaradas de utilidade pública”, sendo salientado que “Nenhum favor do 

Estado decorrerá do titulo de utilidade pública, salvo a garantia do uso exclusivo, pela 

sociedade, associação ou fundação, de emblemas, flâmulas, bandeiras ou distintivos 

próprios, devidamente registrados no Ministério da Justiça e a da menção do titulo 

concedido”, artigos 1º e 3º, respectivamente. 

Dessa forma, o Estado lidava com o voluntariado pautando-se pelo princípio da 

subsidiariedade, fazendo uso de mecanismos como atribuição de certificados, subvenções e 

convênios. 
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A concepção do princípio de subsidiariedade foi desenvolvida pela doutrina social 

da Igreja
4
, que o definiu como princípio da filosofia social. O conceito foi explicitado pela 

primeira vez em 1931, na Encíclica Quadragesimo anno, escrita pelo Papa Pio XI, que 

propunha o princípio da subsidiariedade contraposto à ameaça iminente do fascismo na 

Itália: 

“Como é injusto subtrair aos indivíduos o que eles podem efetuar 

com a própria iniciativa e capacidade, para confiar à coletividade, 

do mesmo modo passar para uma sociedade maior e mais elevada 

o que as sociedades menores e inferiores podiam conseguir, é uma 

injustiça, um grave dano e perturbação social. O fim natural da 

sociedade e da sua ação é coadjuvar os seus membros, não 

destruí-los nem absorvê-los. Deixe, pois, a autoridade pública ao 

cuidado das associações inferiores aqueles negócios de menor 

importância, que a absorveriam demasiadamente; poderá 

                                                           

4
http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_pxi_enc_19310515_quadragesimo-

anno_po.html Acessado em 29/08/2011. 

http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_pxi_enc_19310515_quadragesimo-anno_po.html
http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_pxi_enc_19310515_quadragesimo-anno_po.html
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então desempenhar mais livre, enérgica e eficazmente o que só a 

ela compete, porque só ela o pode fazer: dirigir, vigiar, urgir e 

reprimir, conforme os casos e a necessidade requeiram. 

Persuadam-se todos os que governam: quanto mais perfeita ordem 

hierárquica reinar entre as várias agremiações, segundo este 

princípio da função SUBSIDIÁRIA dos poderes públicos, tanto 

maior influência e autoridade terão estes, tanto mais feliz e 

lisonjeiro será o estado da Nação.” (grifo nosso) 

Cabia então ao Estado, com base no princípio da subsidiariedade, adotar políticas 

públicas que estimulassem a participação ativa da sociedade como protagonista e 

responsável pelo seu próprio desenvolvimento. 

Ao fomentar a criação de entidades assistenciais civis e reconhecê-las como sendo 

de utilidade pública, o Estado conseguiu agregar a solidariedade social às políticas públicas 

assistenciais de forma a concretizar o Estado de Bem Estar Social.     
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Outra criação desse período foi a fundação, em 28 de agosto de 1942, da Legião 

Brasileira de Assistência (LBA), pela então primeira-dama Darcy Vargas, com o objetivo 

de ajudar as famílias dos soldados enviados à Segunda Guerra Mundial. No entanto, com o 

final da guerra, a LBA tornou-se um órgão de assistência às famílias necessitadas em geral, 

continuando sempre a ser presidida pelas primeiras-damas. 

Nessa fase, a atitude do Estado era, portanto, a de cooperação, pois criava uma série 

de incentivos para que a sociedade civil e as instituições privadas assumissem parte do 

atendimento às necessidades emergenciais da população. A caridade e a benemerência - e 

não o Direito - foram os principais reguladores das ações voluntárias e filantrópicas. 

Nos anos 70 surgiram as primeiras Organizações Não Governamentais (ONGs) do 

País, fomentadas por organizações europeias, com o intuito de promover projetos de 

desenvolvimento no Terceiro Mundo. 

 Em 1979, o governo federal lançou o Programa Nacional de Voluntariado 

(Pronav), cujo objetivo era o de arrecadar recursos para os programas da LBA através da 

atuação de grupos voluntários espalhados por todo o território nacional.  
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Já no início da década de 80, o movimento voluntário passou a ser intensamente 

reavaliado e questionado politicamente, muitas vezes associando-se às atividades político-

partidárias voltadas à democratização e aos direitos humanos. 

Nesse momento histórico, o voluntariado caracterizou-se, portanto, pela atuação de 

ONGs, fundações e empresas privadas em uma espécie de corresponsabilidade entre tais 

instituições e o Estado. 

Nessa época, o Brasil passava por um processo de reajustes políticos, 

administrativos e econômicos que culminaram na diminuição de financiamentos para a 

assistência social, o que gerou a necessidade de organização de um novo voluntariado 

voltado ao preenchimento dos espaços não assistidos pelo Estado. 

 Nessas condições, a articulação do voluntariado foi vista pela sociedade como 

essencial para a intervenção social, uma vez que possibilitava a ação individual para o bem 

público. 

O novo modelo de serviço voluntário foi possibilitado pela atuação de indivíduos 

motivados a exercer a cidadania em prol de causas comunitárias. Foi neste contexto que o 
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sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, articulou o Movimento Ação da Cidadania contra a 

Fome, a Miséria e Pela Vida que, sem a ajuda financeira do governo, passou a distribuir 

toneladas de alimentos à população carente. 

A iniciativa de Betinho foi um marco de extrema importância para revitalizar, em 

âmbito nacional, a conscientização para a solidariedade autônoma, sem a cooptação estatal 

e despertou a sociedade, também, para reivindicações junto ao governo. 

Em 1995, a LBA foi extinta no primeiro dia do governo de Fernando Henrique 

Cardoso e criada a Rede de Proteção Social, constituída da junção de diferentes programas 

de cunho social, que coordenavam esforços voltados à assistência da classe brasileira mais 

carente, esta definida a partir de parâmetros de renda e constituição familiar. 

Em 1996 foi criado o Programa “Voluntários” com a intenção de promover, 

qualificar e valorizar o serviço voluntário no Brasil, como iniciativa do Conselho da 

Comunidade Solidária.  
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O Programa “Voluntários” incentivou a criação de Centros de Voluntariado em 

todo o País, a fim de promover a prática do serviço voluntário e organizar suas ações 

através de núcleos específicos. 

Em 18 de Fevereiro de 1998, a lei 9.608 regulamentou o serviço voluntário no 

Brasil traçando seus requisitos essenciais.   

E, ainda sob o ideário da subsidiariedade da atuação do Estado frente às questões 

sociais, houve a edição da Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, que dispõe sobre a 

qualificação de entidades como Organizações Sociais (OS) e da Lei nº 9.790, de 23 de 

março de 1999, que trata da qualificação de pessoas jurídicas de direito privado como as 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) e possibilitou tratamento 

legal diferenciado às entidades, que, querendo e satisfazendo certas condições, podem 

tornar-se OS ou OSCIP e, assim qualificadas, receber tratamento legal diferenciado.  

No caso das Organizações Sociais, as pessoas jurídicas qualificadas pelo Poder 

Executivo deverão operar nos campos do ensino, da pesquisa científica, do 

desenvolvimento tecnológico, da proteção e da preservação do meio ambiente, da cultura 



P á g i n a  | 26 

 

ou da saúde. A Lei nº 9.637/98 prevê requisitos para a qualificação, impõe a participação 

do poder público nos órgãos diretivos das entidades e possibilita o acesso aos recursos 

públicos, bens e pessoal do Estado por meio da assinatura de contratos de gestão, nos quais 

serão acordadas metas de desempenho. 

  No que se referem às Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, as 

entidades qualificadas como OSCIP poderão firmar termo de parceria com o poder público 

com o objetivo de prestar serviços e promover atividades de interesse social, 

estabelecendo-se um vínculo de cooperação entre as partes. Para receber o título de 

OSCIP, a entidade deve ser pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos e ter em 

seu estatuto um dos objetivos sociais elencados no artigo 3ª da Lei nº 9.790/99 (promoção 

da assistência social, da cultura, da educação, conservação do meio ambiente etc.). 

O acesso a essa qualificação é vedado às sociedades comerciais, sindicatos, 

associações de classe, instituições religiosas, partidos, entidades de benefício mútuo e as 

que comercializam planos de saúde, escolas e instituições hospitalares privadas, 
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organizações sociais, cooperativas, organizações creditícias e fundações, sociedades civis 

ou associações de direito privado instituídas pelo poder público.  

Posteriormente, a Rede de Proteção Social, surgida em 1995 com o governo do 

Presidente Fernando Henrique Cardoso, foi desativada em 2003, no início do governo do 

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sendo alguns de seus programas incorporados ao 

programa Fome Zero, que consistiu em um conjunto de mais de trinta programas 

complementares dedicados a combater as causas imediatas e subjacentes da fome e da 

insegurança alimentar, inseridos pelo ou com o apoio do Governo Federal. 

No âmbito internacional, a Organização das Nações Unidas (ONU), com o apoio de 

123 países, estabeleceu o ano de 2001 como o Ano Internacional do Voluntário, realizando 

várias ações de conscientização e mobilização. 

Rememorar a história das ações voluntárias na sociedade brasileira é essencial para 

se entender tanto o caminho traçado pelo voluntariado como a maneira pela qual as 

iniciativas se transformaram em sustentáculos da assistência social e, a partir desse 

panorama, o serviço voluntário significa o avanço da participação da sociedade civil na 
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solução de problemas públicos, ajudando, dessa forma, a consolidar a democracia e a 

cidadania no País. 

Atualmente, as antigas concepções de voluntariado como a caridade, o 

assistencialismo ou a militância política estão sendo superadas por um entendimento de 

voluntariado como ação cívica engajada com a real transformação da sociedade, e que deve 

ser observada sob o enfoque científico quando absorvida diretamente pelo Estado, ante a 

possibilidade de desvirtuamento da sua finalidade primária, o cuidado com o outro.  
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           CAPÍTULO 3 - TRABALHO E SERVIÇO VOLUNTÁRIO 

Na lição do professor Miguel Reale, o trabalho é um valor transformador da 

realidade física e social, fruto da condição de ser social que é todo ser humano: 

 “Não entendo como se possa dizer que o trabalho não seja 

criador de valores. Ele já é, por si mesmo, um valor, como uma das 

formas fundamentais de objetivação do espírito, enquanto 

transformador da realidade física e social, visto como o homem 

não trabalha porque quer , mas sim por uma exigência 

indeclinável do ser social, que é ‘um ser social de relação’ (...)”
5
 

Ao enxergar o trabalho como um valor transformador da realidade física e social, 

torna-se mais fácil compreender a motivação do indivíduo que oferece parcela do seu 

tempo e da sua força de trabalho a outrem sem auferir qualquer espécie de contraprestação. 

Nas relações envolvendo o labor humano é forçoso reconhecer que o conflito entre 

capital e trabalho é qualidade atávica e, é nesse mesmo sentido,  que o autor uruguaio 

                                                           
5
 BAGOLINI, Luigi. Filosofia do Trabalho. 2ª edição. LTr, 1997. Prefácio da 1ª edição.  
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Héctor-Hugo Barbagelata reconhece, para o Direito do Trabalho, a existência da chamada 

“imanência do conflito nas relações laborais, individuais e coletivas”
6
, ou seja, o 

antagonismo está presente nas relações de trabalho de forma permanente ainda que, 

temporariamente, os conflitos tenham sido pacificados por meio de acordos individuais ou 

coletivos de trabalho.  

 A visão do trabalho como valor que recrudesce o espírito afasta esse  conflito 

imanente do serviço exercido de forma voluntária, pois nele há a convergência de 

interesses entre aquele que o presta e a entidade destinatária dos serviços prestados, 

buscando, ambos, um mesmo fim, conforme nos recorda Ana Amélia Mascarenhas 

Camargos
7
: 

“Com efeito, o elemento essencial do serviço voluntário é o fato de 

ser prestado de forma gratuita e em comunhão com os interesses 

do tomador do serviço, ou seja, não há o conflito de interesses 

                                                           

6
 “Princípios de Direito do Trabalho de Segunda Geração”, Cadernos da AMATRA IV, ano III, n. 7, 

abril/junho de 2008, HS Editora, Porto Alegre, 2008. 

7
 Direito do Trabalho no Terceiro Setor. São Paulo: Saraiva, 2008. 
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entre o trabalhador e a entidade que se aproveita de tal trabalho. 

Ao contrário, ambos têm os mesmos interesses naquela atividade e 

unem esforços para atingir os mesmo objetivos sociais.” 

 Essa convergência de interesses é retratada, por exemplo, na definição de voluntário 

trazida pelo programa de voluntariado da Organização das Nações Unidas (ONU), segundo 

o qual  

"o voluntário é o jovem ou o adulto que, devido a seu interesse 

pessoal e ao seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração alguma, a 

diversas formas de atividades, organizadas ou não, de bem estar social, ou outros 

campos.”
8
 

  Assim, tendo a ONU o propósito de realizar a cooperação internacional para resolver 

os problemas mundiais de caráter econômico, social, cultural e humanitário e promover o 

                                                           

8
 http://onu.org.br/faca-parte-da-onu/voluntariado/. Acessado em 04/07/2011. 

http://onu.org.br/faca-parte-da-onu/voluntariado/
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respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais
9
, torna-se exemplo de 

verdadeira simbiose entre os interesses da instituição e o voluntário que lhe presta serviços. 

 Por sua vez, no entendimento de Luciano Martinez
10

, o voluntário não é, 

juridicamente, um trabalhador, pois parte o autor do entendimento de que atividade é 

gênero que comporta duas espécies: o trabalho e a atividade em sentido estrito, os quais se 

distinguem por ser o trabalho indispensavelmente remunerado, tendo por escopo o sustento 

próprio e, se for o caso, familiar do trabalhador. Todavia, a forma identificada como 

"atividade em sentido estrito" é prestada, em regra, sem qualquer onerosidade ou mediante 

uma contraprestação meramente simbólica e tem objetivos diferentes, ora relacionados 

com o intento de aperfeiçoamento, ora associados às ações meramente solidárias. 

 Salienta o autor que nas atividades em sentido estrito os objetivos não são 

coincidentes com os do trabalho, pois aquelas miram metas diferenciadas, que não 

necessariamente são satisfeitas por contraprestação pecuniária. Cita como exemplo os 

                                                           

9
 http://onu.org.br/conheca-a-onu/propositos-e-principios-da-onu/ Acessado em 04/07/2011. 

10
 http://www.cartaforense.com.br/Materia.aspx?id=4870 Acessado em 13/07/2011. 

http://onu.org.br/conheca-a-onu/propositos-e-principios-da-onu/
http://www.cartaforense.com.br/Materia.aspx?id=4870
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contratos de estágio e de prestação de serviço voluntário, os quais, ao invés do sustento 

próprio e familiar, visam, respectivamente, "ao aprendizado de competências próprias da 

atividade profissional e à contextualização curricular" (§ 2º do art. 1º da Lei 11.788/2008) 

e à satisfação pessoal decorrente da prática do altruísmo nos campos "cívicos, culturais, 

educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade" (art. 

1º da Lei 9.608/1998). 

 Deste modo, para Martinez, o prestador de serviço voluntário não é juridicamente um 

trabalhador, sendo uma verdadeira atecnia falar-se em "trabalho voluntário", pois o termo 

"trabalho" não poderia ser outorgado sem contraprestação além do que em nenhum 

momento, o legislador utilizou a palavra "trabalho" na Lei 9.608/98, mas, unicamente, 

"serviço". 

 Embora a Lei nº 9.608/98 não traga o vocábulo trabalho, sua principal motivação em 

substituí-lo pelo vocábulo serviço foi enfatizar que o serviço voluntário não gera vínculo 

empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim (parágrafo 

único do artigo 1º). 
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Com isso, o legislador procurou regular de forma específica o serviço voluntário no 

Brasil com a finalidade de dissuadir eventuais pretensões de vínculo empregatício, tendo 

em vista que a relação de emprego surge quando o trabalhador presta serviços ao 

empregador em caráter pessoal, de forma contínua, subordinada e mediante remuneração, 

características presentes, quase que em sua totalidade, também no voluntariado, o qual 

apenas traz como traço diferenciador a ausência de contraprestação. 

E, buscando ainda mais reforçar a ideia de ausência de vínculo de emprego, o 

legislador exigiu que o serviço voluntário fosse documentado por intermédio de um 

contrato escrito, o qual denominou como termo de adesão, devendo constar, 

expressamente, o objeto do trabalho e as condições de seu exercício (art. 2º), tema que 

desenvolveremos mais adiante. 

Resumidamente, portanto, são estes os requisitos do trabalho voluntário segundo a 

lei 9.608/98: 

a) Atividade não remunerada; 



P á g i n a  | 35 

 

b) Serviço prestado por pessoa física à entidade pública de qualquer natureza ou 

instituição privada sem fins lucrativos; 

c) Existência de termo de adesão, de forma escrita, constando o objeto e as 

condições do serviço a ser realizado. 

Por fim, cabe destacar que a lei prevê a possibilidade do voluntário ser ressarcido 

pela entidade das despesas comprovadamente efetuadas para o desempenho das atividades 

voluntárias, desde que haja a devida autorização (art. 3º e seu parágrafo único).         

Assim, por exemplo, o voluntário poderá receber a importância gasta em função das 

despesas de transporte e alimentação, sem que esteja caracterizada a remuneração pelo 

serviço prestado, sendo assim afastada a onerosidade característica da relação de emprego. 
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CAPÍTULO 4 - A ESSENCIALIDADE DO TERMO DE ADESÃO 

PARA A CONFIGURAÇÃO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO 

O artigo 2º da lei 9608/98 dispõe expressamente que o serviço voluntário será 

exercido mediante a celebração de termo de adesão entre a entidade, pública ou privada, e 

o prestador do serviço voluntário, dele devendo constar o objeto e as condições de seu 

exercício. 

A escolha da expressão “termo de adesão” pelo legislador foi de uma infelicidade 

extrema
11

 já que para o Direito Civil contrato de adesão indica o negócio jurídico no qual 

um dos sujeitos da relação aceita as cláusulas contratuais formuladas, antecipadamente, de 

modo geral e abstrato, pela outra parte, para constituir o conteúdo normativo e obrigacional 

de futuras relações concretas, eliminando-se a livre discussão que precede normalmente à 

formação dos contratos, própria dos contratos paritários. 

                                                           

11
 Formas atípicas de trabalho. São Paulo: LTr Edit.,2004, p. 82, apud Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena. 

“Trabalho Voluntário”. In Revista Trabalho & Doutrina n. 18. São Paulo: Saraiva, setembro de 1998, p.39. 
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Todavia, como salienta Rodrigo de Lacerda Carelli
12

, a pessoa que realizará o 

serviço voluntário tem o poder de estipular e discutir a cláusula, sob a pena de não poder 

realizá-lo. 

Para Carelli, a adoção de um contrato de adesão só se justifica com a finalidade de 

aplicar os artigos 423 e 424 do Código Civil
13

 ao serviço voluntário, ou seja, objetivando 

que suas cláusulas sejam interpretadas favoravelmente ao aderente, sendo nulas aquelas 

que estipularem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do 

negócio. 

Desse modo, o legislador procurou proteger o prestador dos serviços, inibindo a 

eficácia de qualquer cláusula constante do termo de adesão que implique na renúncia a 

eventual direito, como por exemplo, de ver reconhecido o vínculo empregatício entre as 

                                                           

12
 Ibid., mesma página. 

13
  Artigo 423: “Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se a 

adotar a interpretação mais favorável ao aderente.” 

   Artigo 424: “Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem renúncia antecipada do aderente 

a direito resultante da natureza do negócio.” 
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partes caso descaracterizado o serviço voluntário e presentes os requisitos da relação de 

emprego. 

É óbvio que tal renúncia sequer surtiria efeitos no Direito do Trabalho, pois o artigo 

9º da Consolidação das Leis do Trabalho considera nulo qualquer ato praticado com o 

objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos seus preceitos. 

O objetivo do legislador foi de constituir o termo de adesão como prova 

documental da não formalização do vínculo de emprego entre o voluntário e a organização, 

de modo que a sua aderência pelas partes seja capaz de afastar a relação de emprego e a 

incidência da legislação trabalhista.  

Entretanto, não é unânime na doutrina o entendimento de que o termo de adesão 

seja capaz de, por si só, tornar válido o serviço voluntário e impedir o reconhecimento de 

uma relação de emprego. 

Nesse sentido, ensina o professor e Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, 

Maurício Godinho Delgado
14

 que, embora a Lei 9.608 refira-se à presença de um termo de 

                                                           
14

 Curso de Direito do Trabalho. 8ª edição. São Paulo: LTr Edit., 2009.
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adesão entre as partes envolvidas, o pacto de prestação de serviços voluntários não é, 

definitivamente, formal. 

Para o consagrado autor, tanto o serviço voluntário pode estar configurado sem o 

atendimento à formalidade administrativa quanto, ainda que atendida à solenidade, pode 

estar presente a relação de emprego, pois o princípio da realidade sobre a forma poderá 

descaracterizar o conteúdo do termo e reconhecer tratar-se o vínculo de voluntariado, de 

simples simulação de relação de emprego.   

Em sentido convergente está Estevão Mallet
15

, para quem a simples existência do 

termo de adesão não basta para afastar, de maneira peremptória, a natureza empregatícia da 

relação estabelecida entre as partes, sendo decisivo o caráter não oneroso do trabalho 

prestado. 

Assim sendo, pode-se concluir que o termo de adesão constitui simples meio de 

prova da gratuidade do serviço prestado, não gerando, todavia, presunção juris et de jure, 

                                                           
15

 Direito, Trabalho e Processo em Transformação, São Paulo: Ltr Edit, 2005, p. 50. 
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apenas, juris tantum, tal qual ocorre com os documentos em geral no Direito do Trabalho, 

conforme enuncia a Súmula 12 do Tribunal Superior do Trabalho in verbis: 

“As anotações apostas pelo empregador na carteira profissional do empregado 

não geram presunção juris et de jure, mas apenas juris tantum.” 

Aplica-se à hipótese o princípio da primazia da realidade sobre a forma, assim 

identificado por Américo Plá Rodriguez
16

:  

“Em matéria de trabalho, importa o que ocorre na prática, mais 

do que aquilo que as partes hajam pactuado de forma mais ou 

menos solene, ou expressa, ou aquilo que conste em documentos, 

formulários e instrumentos de controle”. 

Conclui-se, portanto, que a adesão a termo de prestação de serviços voluntários não 

é ato bastante para afastar a aplicação da legislação trabalhista à relação formada que, 

embora possa ter a aparência de prestação graciosa de serviços, traz em sua essência todos 

os elementos caracterizadores do vínculo de emprego. 

                                                           
16

 Princípios de direito do trabalho, São Paulo, LTr, 2000, p.352. 
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CAPÍTULO 5 - A NÃO ONEROSIDADE NO SERVIÇO 

VOLUNTÁRIO 

A relação de emprego é permeada por requisitos essenciais, a pessoalidade na 

prestação dos serviços, a não eventualidade do labor ofertado, a subordinação ao tomador 

dos serviços e a onerosidade. 

A prestação de serviço voluntário aproxima-se intimamente da relação de emprego 

quando se toma por base seus requisitos essenciais, pois o serviço ofertado pelo voluntário 

também é pessoal, não eventual e se submete ao regramento da entidade, ou seja, 

voluntariado não é sinônimo de trabalho autônomo nem coordenado, o que permite sua 

ocorrência mesmo quando subordinada a prestação dos serviços
17

. 

Percebe-se que, dos requisitos identificados como essenciais à relação de emprego, 

faltou tratar da onerosidade, não só por ser sabidamente gracioso o serviço voluntário, mas, 

e precisamente por isso, porque é seu “calcanhar de Aquiles” e o que o torna um instituto 

tão peculiar. 

                                                           
17

 MALLET, Estevão. Op. Cit., p.52.  
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O contrato de trabalho, diversamente do serviço voluntário, supõe o caráter oneroso 

dos serviços prestados, ou seja, o trabalho é desenvolvido tendo em vista uma remuneração 

e não de forma gratuita. 

É o que dispõem os artigos 2º e 3º da CLT, o primeiro quando define o empregador 

como sendo aquele que “assalaria e dirige a prestação pessoal dos serviços” e o segundo ao 

conceituar o empregado como o trabalhador que presta serviços “mediante salário”. 

Enfatiza esse aspecto o artigo 457 da CLT que traz, ao tratar da remuneração do 

empregado, o conceito de salário como sendo a parcela paga diretamente pelo empregador 

como contraprestação do serviço prestado diante do caráter comutativo do contrato de 

trabalho, ou seja, a assunção de direitos e obrigações recíprocas, o dever de prestar o 

serviço pelo empregado correspondente ao dever do empregador de pagar o salário. 

Não se quer indicar, contudo, que a falta de onerosidade da relação jurídica 

formada é causa de invalidade do contrato de trabalho ou de sua ineficácia. Em verdade, o 

contrato de trabalho não se forma e, o que sequer não existiu não pode ser inválido ou 

ineficaz, pois não se pode celebrar contrato de trabalho que não seja oneroso, por lhe faltar 
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elemento essencial à sua própria existência. Logo, o serviço gratuito sequer permite a 

formação do contrato de trabalho. 

Mas, embora pareça um traço de fácil constatação, a não onerosidade não é, por si 

só, o elemento identificador do serviço voluntário, pois se assim fosse, qualquer trabalho 

prestado sem remuneração teria caráter voluntário. 

E não é isso o que ocorre com as relações servis, com a escravidão ou com o 

trabalho em condições análogas a de escravo que, embora não sejam remunerados, não são, 

nem de longe, formas de trabalho voluntário. 

  Pois bem, resta saber então qual é o traço diferenciador do serviço voluntário, já 

que nos foi possível demonstrar que a simples ausência de remuneração não se presta a tal 

função. 

Cabe, então, investigar a real índole, a intenção, a vontade com que o voluntário 

ingressa na relação jurídica, ou seja, aferir a dimensão subjetiva do prestador do serviço 

para identificar o caráter gracioso ou não da relação jurídica formada. 
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Nesse sentido, ensina-nos o mestre Maurício Godinho Delgado que se o prestador 

do serviço o faz com inquestionável intenção onerosa e não há qualquer consistente 

justificativa para se inferir ânimo benevolente nessa vinculação, conclui-se pela presença 

do elemento oneroso no vínculo formado, afastando o caráter voluntário da relação.  

          Mas se, ao revés, a pessoa física ingressa na relação jurídica com real vontade, 

intenção, índole graciosa, emergindo dos dados da situação concreta consistente 

justificativa para se inferir o ânimo benevolente que presidiu a vinculação estabelecida, 

não há como se deixar de concluir pela presença do elemento de gratuidade na relação 

sociojurídica, configurando o clássico serviço voluntário. 

Diverge desse entendimento, contudo, o professor Estevão Mallet, para quem não 

importa, na definição da onerosidade, mergulhar em pesquisa da intenção oculta das partes. 

Para o autor, cabe apurar a vontade presumida dos sujeitos envolvidos levando-se em conta 

os elementos extrínsecos da relação, sendo relevante o fim exteriorizado ou inferido a 

partir das condições do liame estabelecido. 
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Se esse fim não envolve contraprestação em favor de quem presta os serviços, não 

há contrato de trabalho, mas do contrário, e desde que presentes os demais pressupostos 

legais, tem-se por configurada a relação de emprego. 

Assim, mesmo aquele que trabalha em entidade beneficente, se remunerado pelos 

serviços prestados, o faz por motivo oneroso e é sujeito de contrato de trabalho, nesse 

sentido o artigo 2º, parágrafo 1º, da CLT, ao incluir no conceito de empregador também 

“as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins 

lucrativos”. 

Nesse diapasão, a lei 9.790, de 23 de março de 1999, que dispõe sobre a 

qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) possibilitou a instituição de 

remuneração para os dirigentes da entidade que atuem efetivamente na gestão executiva e 

para aqueles que lhe prestem serviços específicos, respeitados, em ambos os casos, os 

valores praticados pelo mercado, na região correspondente à sua área de atuação. 
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O tratamento legal dado às OSCIP foi visto pela doutrina como uma inovação, não 

porque, antes disso, não fosse possível remunerar os dirigentes de entidades sem fins 

lucrativos, mas porque a lei possibilitou essa remuneração sem prejuízo da concessão de 

imunidade tributária como incentivo fiscal às doações realizadas em benefício da entidade 

que se qualificasse como OSCIP. 

Isto porque, em outras qualificações previstas pela legislação brasileira, como o 

Título de Utilidade Pública Federal (lei nº 91/35, artigo 1º, letra c) e o Certificado de 

Entidade Beneficente de Assistência Social (lei nº 12.101/09, artigo 29, inciso I), a vedação 

à remuneração dos dirigentes é condição para a concessão de imunidade de tributos como 

incentivo fiscal para as doações realizadas para a entidade.  

Diversa, no entanto, é a situação de quem trabalha para a mesma entidade 

beneficente sem desejar, no entanto, receber salário, fazendo-o por espírito de caridade, por 

altruísmo ou por motivos religiosos e, exatamente por não buscar vantagem econômica, 

inexiste a relação de emprego. 
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A onerosidade é presumida na prestação de serviços, uma vez que se parte do que 

ordinariamente acontece, e o extraordinário, o serviço desenvolvido sem caráter oneroso, 

depende de prova. 

Partindo dessa premissa, o artigo 3º da Lei 9608/98 faculta o ressarcimento das 

despesas realizadas pelo prestador do serviço no desempenho das atividades voluntárias 

desde que devidamente comprovadas, pois a não comprovação das despesas faz presumir o 

caráter contra prestativo da paga, e a consequente prestação de serviços não voluntários, 

dada sua ordinariedade. Já a natureza indenizatória do ressarcimento de despesas previsto 

na lei só é inferida a partir da comprovação das despesas. 

Desse modo, é a natureza contraprestativa da parcela, diante do caráter comutativo 

da relação de trabalho, que a diferencia da indenização de despesas efetuadas para o 

exercício do serviço voluntário, e tal natureza é inferida a partir do fim a que se destina o 

pagamento realizado, dando-lhe caráter remuneratório ou indenizatório ainda que a 

natureza da parcela seja dissimulada pelo uso de expressões como “auxílio financeiro”, o 

que carrega, em si, uma significação imprecisa. 
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Mesmo porque, para restar configurada a relação de trabalho sequer há a 

necessidade de que a previsão de remuneração esteja expressa no contrato de trabalho, 

bastando que os serviços tenham sido prestados com o intuito de auferir remuneração, 

ainda que esta não tenha sido expressamente determinada no contrato. 

Até porque tal omissão contratual pode ser integrada pela norma contida no artigo 

460 da CLT ao tratar da equivalência salarial: 

“Art. 460. Na falta de estipulação do salário ou não havendo prova 

sobre a importância ajustada, o empregado terá direito a perceber 

salário igual ao daquele que, na mesma empresa, fizer serviço 

equivalente, ou do que for habitualmente pago para serviço 

semelhante.” 

Muitas vezes o pacto salarial é verbal e a prova desse acordo em juízo é precária, 

podendo valer-se o empregado da equivalência salarial, caso em que o juiz, verificando 

outro empregado que desempenha a mesma função na empresa ou no mercado de trabalho, 

fixa o salário do empregado. 
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Também é fundamental salientar que a caracterização da onerosidade não exige o 

pagamento em dinheiro pelo empregador, ela está presente diante de qualquer 

contraprestação economicamente mensurável, tais como as utilidades pagas “in natura” 

pelo empregador ou aquelas pagas por terceiros, como as gorjetas e as gueltas. 

Gorjetas são retribuições espontaneamente pagas ao empregado por terceiros, como 

uma manifestação de agradecimento pela atenção dispensada ou cobrada na conta do 

cliente pela empresa.  

Gueltas são gratificações ou prêmios oferecidos por terceiros aos empregados pela 

promoção de produto ou marca. 

Segundo Mauricio Godinho Delgado, o Direito do Trabalho autoriza o pagamento 

do salário em pecúnia (dinheiro, moeda nacional) ou em bens ou serviços, designados sob 

o epíteto genérico de utilidades ou salário “in natura”, cujos requisitos são essencialmente 

dois: a habitualidade do fornecimento do bem ou serviço e o objetivo contra prestativo do 

fornecimento.  
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Também o fato do tomador nunca ter pagado pelos serviços prestados não é apto a 

demonstrar a intenção benevolente das partes ainda que, sob um exame açodado do plano 

fático, possa chegar o operador do Direito a concluir, equivocadamente, pela existência do 

serviço voluntário. 

Tendo o trabalho caráter oneroso, o inadimplemento da contraprestação devida pelo 

empregador apenas configura mora salarial e não tem o condão de transformar uma relação 

essencialmente onerosa como a de emprego, em gratuita, como é o voluntariado. 
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CAPÍTULO 6 – POLÍTICAS PÚBLICAS DE GOVERNO: 

POLÍTICAS DE ESTADO, DE GOVERNO E SOCIAIS CIVIS 

 Políticas públicas são diretrizes de interesse público primário determinando 

programas de ação para os governantes e indicando linhas de conduta para os governados, 

com vistas a ordenar e coordenar a realização de fins econômicos, sociais e culturais 

relevantes para o Estado Democrático de Direito. 

Trata-se de diretrizes setorizadas tematicamente – política de educação, política de 

saúde, política de transportes, política econômica, política ambiental, etc. – que respondem 

a direitos coletivos ou difusos de teor econômico, social ou cultural, que cumpre ao Estado 

assegurar à sociedade civil, ora ao todo social, ora a categorias sociais necessitadas de 

especial proteção.
18

 

                                                           

18
 BARROS,  Sérgio Rezende de. A proteção dos direitos pelas políticas, p.13 

    _______________________. As políticas públicas e o Poder Judiciário, apud  Roberto Rangel Marcondes, 

“A importância da participação popular na definição de interesse público e na implementação das políticas 

públicas” in  O Direito Material e Processual do Trabalho dos Novos Tempos, Estudos em Homenagem ao 

Professor Estevão Mallet. Ed. LTR, 2009, p.556.  
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Da extração do conceito de políticas públicas, podemos classificá-la em políticas 

públicas stricto sensu, que podem ser desdobradas em políticas de Estado e políticas de 

governo, e as políticas sociais civis. As política de Estado não se restringem apenas aos 

mandatos governamentais, mas são mantidas e executadas de gestão em gestão. Por sua 

vez, as políticas de governo, em regra, são programas para a execução por um governo. 

Já as políticas sociais civis são aquelas políticas elaboradas e executadas pela 

sociedade civil para as quais o planejamento estatal é meramente indicativo; são políticas 

executadas pela sociedade civil com o intuito de executarem diretrizes previstas na 

Constituição e destinadas não apenas ao Estado, mas a todos os cidadãos.
19

 

Defende Sérgio Resende Barros que as políticas públicas instruem programas 

governamentais fixados pelo Governo, ou pelo Poder Público, entendidos por esses termos 

o Poder Executivo como gestor maior dos negócios públicos, que devem ser geridos em 

função do interesse público. Interesse este que nem sempre corresponde ao interesse 

público, cujo norte é o bem comum. Satisfazer a uma plataforma política de um 

governante, distanciada do bem comum, não é atender ao interesse público. Por isso, a 

                                                           
19

 Op. Cit. p. 562. 
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fixação das políticas públicas não pode ser arbitrária, sobretudo em um Estado 

Democrático de Direito, cujo governo deve ater-se ao que lhe permite ou impõe a 

Constituição como expressão superior do interesse público, seja em sentido estrito 

(interesse da administração pública), seja em sentido amplo (interesse coletivo ou social).
20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

20
 BARROS, Sérgio Rezende de. O Poder Judiciário e as políticas públicas: alguns parâmetros de atuação, 

disponível em: http://www.srbarros.com.br,acesso em 28.05.2012. 

http://www.srbarros.com.br,acesso/
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6.1. DO AUXÍLIO FINANCEIRO PAGO AO TRABALHADOR 

VOLUNTÁRIO CONTRATADO COM BASE EM PROGRAMAS DE 

GOVERNO 

A lei 10.748/2003 criou o Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego e 

acrescentou o artigo 3º-A à Lei nº 9.608/98, possibilitando o pagamento, pela União, de 

auxílio financeiro de R$ 150,00, pelo período máximo de seis meses para jovens entre 

dezesseis e vinte e quatro anos que integre família com renda mensal per capita de até meio 

salário mínimo. 

O referido artigo (3º-A) foi revogado pela lei 11.692/2008 que trata do Programa 

Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem que, entre outros subprogramas, criou o 

Projovem Trabalhador que tem como objetivo preparar o jovem para o mercado de 

trabalho e ocupações alternativas geradoras de renda, por meio da qualificação social e 

profissional e do estímulo à sua inserção no mercado de trabalho e atende jovens com 

idade entre 18 (dezoito) e 29 (vinte e nove) anos que estejam em situação de desemprego e 

que sejam membros de famílias com renda mensal per capita de até 1 (um) salário-mínimo. 
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Embora a previsão legal do pagamento de auxílio financeiro a participantes de 

programas sociais desenvolvidos pela União não figure mais na lei que trata do serviço 

voluntário, ainda habitam o cenário legislativo nacional normas que continuam chamando 

de voluntariado o trabalho remunerado pelo Estado sob a forma de assistência social a 

famílias de baixa renda. 

Com o escopo de que o serviço voluntário não seja instrumento destinado à redução 

dos custos de produção e aumento de riqueza do tomador dos serviços, a Lei nº 9608/98 

restringiu a prestação dos serviços destinados somente às entidades públicas de qualquer 

natureza e às instituições privadas de fins não lucrativos que tenham objetivos cívicos, 

culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social. 

A referida norma também exigiu que para que as despesas realizadas no 

desempenho do serviço voluntário sejam ressarcidas, deve ser comprovado o gasto e 

autorizado seu ressarcimento pela entidade tomadora. 

 Daí que a estipulação de quantia fixa paga mensalmente para custear despesas 

realizadas para a execução do serviço voluntário não encontra amparo legal. O pagamento 
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de auxílio financeiro com valor previamente fixado descaracteriza o instituto do serviço 

voluntário por não se tratar de ressarcimento de despesas, mas de autêntica remuneração.   

Na hipótese do prestador de serviços que realiza o trabalho com o objetivo de 

receber auxílio financeiro, como aqueles participantes dos Programas Sociais retro 

mencionados, é notória a ausência do caráter benevolente da intenção e, mais ainda 

distante, o caráter indenizatório do auxílio que não exige sequer que despesas tenham sido 

realizadas pelo prestador dos serviços, sendo que, ao contrário disso, seu valor é 

previamente fixado em lei restando assim caracterizado o requisito da onerosidade e 

transformado o serviço voluntário em emprego disfarçado ou subemprego
21

. 

Essa espécie de política pública baseia-se na ideologia do mal menor, no sentido de 

que é melhor se integrar à sociedade da forma como for possível do que estar, 

irremediavelmente, alijado. Como diz o economista José Eduardo Pastore
22

, “é melhor ser 

                                                           

21
 CARELLI, Rodrigo de Lacerda. Op. Cit.,p. 87. 

22
 MAIOR, Jorge Luiz Souto. A Fúria. Revista LTr 66-11/1290 
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um cooperado, mesmo com direitos diferentes dos do trabalhador assalariado, do que um 

desempregado”. 

Entretanto, como bem assevera Souto Maior
23

, “tal argumento do mal menor não se 

justifica diante da visão jurídica do emprego como dever do Estado e direito do cidadão”. 

Outra nomenclatura dos nossos tempos é a “flexissegurança”, conceito que começa 

a fazer parte do vocabulário dos europeus, aplaudido pelos patrões, na expectativa de 

conseguirem mais flexibilidade nos despedimentos e na adaptabilidade e repudiado pelos 

sindicatos que tem por receio que ele traga mais precariedade, levando os governos a 

buscar formas de encaixar suas políticas econômicas e sociais no modelo.  

Duas vertentes podem ser extraídas desse fenômeno: a flexibilidade protegida onde 

há por parte do Estado a preocupação na manutenção dos empregos, com qualidade do 

trabalho e segurança no emprego, ou a flexibilidade desprotegida que busca, ao contrário, 

apenas a flexibilização e precarização dos direitos trabalhistas, sociais e previdenciários, 

                                                           
23

 Ibid., mesma página. 
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onde há ausência de políticas públicas, sem a preocupação com a manutenção da 

empregabilidade com segurança e garantia de empregos dignos
24

. 

Programas de governo com as mais diversas nomenclaturas, mas com objetivos 

comuns: reduzir os custos da contratação de empregados sob o manto da política 

assistencial promovida pelo Estado. 

Outros exemplos desses programas, além do já citado Programa de Estímulo ao 

Primeiro Emprego (Lei nº 10.748/2003), são o Programa Emergencial de Auxílio-

desemprego que criou as chamadas “Frentes de Trabalho” (Lei do Estado de São Paulo nº 

10.321/99), o Serviço Auxiliar Voluntário prestado na Polícia Militar, Defesa Civil e 

Corpos de Bombeiros Militares (Lei nº 10.029/2000), o Trabalho Auxiliar Voluntário 

prestado na Polícia Militar do Estado de São Paulo (Lei nº 11.064/02) e o Programa Brasil 

Alfabetizado (Lei nº 10.880/2004). 

                                                           

24
 SILVA, José Augusto Ferreira da. “Empregabilidade em crise, Dezesseis milhões de desempregados na 

Europa e meio milhão só em Portugal”. Disponível em : 

http//:www.fazer.com.br/a2_____default2.asp?cod___materia=2398, apud Ari Possidônio Beltran, “O 

moderno Direito do Trabalho: novas questões” in O Direito Material e Processual do Trabalho dos Novos 

Tempos, Estudos em Homenagem ao Professor Estevão Mallet, Ed. LTR, maio/2009.  
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A Lei nº 10.321/99, do Estado de São Paulo, criou o "Programa Emergencial de 

Auxílio - Desemprego", de caráter assistencial, coordenado pela Secretaria do Emprego e 

Relações do Trabalho, com o objetivo de proporcionar ocupação, qualificação profissional 

e renda para até 50.000 trabalhadores de todas as idades integrantes de parte da população 

desempregada residente no Estado.  

O programa consistia na concessão de bolsa auxílio - desemprego, no valor mensal 

de R$ 150,00, no fornecimento de cesta básica e na realização de curso de qualificação 

profissional. 

A participação no programa implicava na prestação de serviços de interesse da 

comunidade local, do município ou de órgãos públicos como: Companhia do 

Metropolitano de São Paulo - METRÔ, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - 

CPTM, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, Companhia 

de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, DERSA - 

Desenvolvimento Rodoviário S/A, além de outros da Administração Pública direta ou 



P á g i n a  | 60 

 

indireta, sem vínculo de subordinação e sem comprometimento das atividades já 

desenvolvidas por esses órgãos. 

A Lei Federal nº 10.029, de 20 de outubro de 2000, estabelece normas gerais para a 

prestação voluntária de trabalhos administrativos e de trabalhos auxiliares de saúde e de 

defesa civil nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares. 

Em seu artigo 6º dispõe que os voluntários admitidos fazem jus ao recebimento de 

auxílio mensal de até dois salários mínimos, de natureza jurídica indenizatória, a ser fixado 

pelos Estados, destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos trabalhos e 

estabelece expressamente que a prestação voluntária dos trabalhos não gera vínculo 

empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. 

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil propôs, perante o STF, 

Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido cautelar, arguindo a 

inconstitucionalidade dessa lei sob o fundamento de que houve a invasão de competência 

legislativa atribuída constitucionalmente aos Estados para tratar sobre a admissão de 

servidores, pelo fato de que a Constituição Federal não permite a prestação de serviços 
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voluntários ao Poder Público, criando a norma forma de admissão diversa da estabelecida 

pelo artigo 37 do texto constitucional por não se valer de regular concurso público
25

. 

 O Governo do Estado de São Paulo, em consonância com a lei federal 10.029/00 

instituiu, por meio da lei estadual nº 11.064, de 08 de março de 2002, o Trabalho Auxiliar 

Voluntário a ser prestado no âmbito da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militares 

com o objetivo de proporcionar ocupação, qualificação profissional e renda aos jovens, 

contribuindo para evitar o seu envolvimento em atividades antissociais e também aumentar 

o contingente de policiais nas atividades diretamente ligadas à segurança da população. 

O voluntário, nesse caso, é admitido em processo seletivo público, devendo ser 

maior de 18 anos e menor de 23 e, entre outros requisitos, deve estar em situação de 

desemprego, não ser beneficiário de qualquer outro programa assistencial e não ter outro 

beneficiário do Serviço Auxiliar Voluntário, no seu núcleo familiar. 

O Soldado Policial Militar Temporário, como é chamado o prestador do serviço 

voluntário nesse caso, está sujeito às mesmas normas aplicáveis aos integrantes da Polícia 
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 ADI nº 4173-8/600 
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Militar, inclusive disciplinares, faz uso de uniforme e presta quarenta horas de trabalho 

semanais, pelo prazo de um ano, prorrogável por igual período. 

A contratação de trabalhadores voluntários sob a égide dessa norma estadual 

ensejou, inclusive, a propositura de Ação Civil Pública pelo Ministério Público do 

Trabalho da 2ª Região que entendeu tratar-se de fraudulenta contratação de típicos 

empregados sob o manto do trabalho voluntário por estar patentes os requisitos da relação 

de emprego, havendo a supressão dos direitos sociais dos trabalhadores, sendo a ação 

extinta sem a resolução do mérito ao declarar-se a incompetência da Justiça do Trabalho 

para examinar a questão
26

. 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu, incidentalmente, a 

inconstitucionalidade da lei estadual 11.064/02 sob o fundamento de que a norma prevê 

forma de admissão e de remuneração não previstas na Constituição Federal, tendo em vista 

que a contratação deveria observar o prévio concurso público, já que as funções 
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 TRT SP, RO, AC. 20090446199, Rel. Des. Adalberto Martins, DJU 07-07-2009, v.u. 
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desempenhadas por policiais militares são permanentes e não poderia ser realizada por 

voluntários
27

. 

 Na Justiça do Trabalho, a 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho ao examinar o 

pedido de vínculo empregatício com a administração pública cumulado com o pagamento 

de verbas trabalhistas a prestadores de serviços voluntários contratados sob o regime 

jurídico da lei federal 10.029/00 e da lei estadual 11.064/02 deslindou a controvérsia em 

harmonia com o entendimento cristalizado na Sumula 363/TST, no sentido de que “a 

contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso 

público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao 

pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, 

respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do 

FGTS” 
28

. 
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 13ª Câm. Dir. Pub., I. I. nº 175.199-0/0-00, Rel. Des. A. C. Mathias Coltro, j.05-08-2009, v.u.  

28
 TST-Ag-AIRR-135140-39.2007.5.07.0002, Rel. Min. Rosa Maria Weber Candiota da Rosa, j. 27-10-2010, 

v.u. 
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No mesmo sentido a decisão da 4ª Turma ao examinar pedido de vínculo de 

emprego com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos formulado por trabalhador 

contratado por meio da lei nº 10.321/99 que instituiu no Estado de São Paulo o programa 

Emergencial de Auxílio-desemprego criando as chamadas Frentes de Trabalho
29

. 
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 TST-AIRR-74516/2003-900-02-00.4, Rel. Juíza convocada Maria de Assis Calsing, j. 14-12-2005, v.u. 
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6.2. NATUREZA JURÍDICA DO AUXÍLIO FINANCEIRO 

É fato que a Lei nº 9.608/98 prevê a possibilidade de o trabalhador voluntário ser 

ressarcido pela entidade tomadora das despesas comprovadamente efetuadas para o 

desempenho das atividades voluntárias,  desde que haja a devida autorização (artigo 3º e 

seu parágrafo único). 

Dessa forma, o voluntário pode receber a importância gasta em função das despesas 

de transporte e alimentação, sem que com isso fique caracterizada a remuneração, um dos 

elementos configuradores da relação de emprego. 

Apesar disso, em 22 de outubro de 2003, foi publicada a Lei 10.748, que criou o 

Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego para os Jovens – PNPE e introduziu 

o artigo 3º-A na Lei 9.608/98 regulamentando o serviço voluntário remunerado na 

Administração Pública. 

Com isso, criou-se a possibilidade jurídica do voluntário receber um determinado 

valor, que a lei denominou de “auxílio financeiro”, desde que preenchesse, 

concomitantemente, os seguintes requisitos: 
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a) ter idade entre dezesseis e vinte e quatro anos; 

b) ser integrante de família com renda mensal per capita de até meio salário 

mínimo; 

c) não ter nenhum parente até o terceiro grau, consanguíneo ou afim, trabalhando 

na entidade para a qual preste serviço voluntário bem como aqueles 

beneficiados pelo Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego - 

PNPE  

Embora o referido artigo (3º-A) tenha sido revogado pela Lei 11.692/2008 que 

dispõe sobre o Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem, o mesmo auxílio 

financeiro continuou sendo previsto em diversas outras normas que, da mesma forma, 

estipulam uma parcela com o propósito de remunerar trabalhador desempregado que presta 

serviço à Administração Pública, sob o manto de programa de assistência social. 

É fundamental, portanto, discorrer acerca da natureza jurídica da parcela em 

questão. 
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Encontrar a natureza jurídica de um instituto consiste em determinar sua essência 

para classificá-lo dentro do universo de figuras existentes no Direito. Há autores que 

preferem denominar esse processo de classificação de taxonomia. 

Logo, ressarcir significa indenizar, recompor, compensar, e a indenização, o 

ressarcimento, a recomposição e a compensação não têm por efeito acrescer ao patrimônio 

daquele que recebe tal parcela, mas tão somente de compensar, ressarcir eventual gasto 

realizado.  

Por sua vez, contraprestação é a prestação a que uma das partes se obriga, nos 

contratos bilaterais, sendo correlativa à prestação da outra parte e enseja o acréscimo 

patrimonial daquele que a recebe. 

Desse modo, o auxílio financeiro previsto nas leis que versam sobre o serviço 

voluntário na Administração Pública não tem a natureza jurídica de indenização, posto que 

enseja o acréscimo patrimonial do voluntário que não o recebe como ressarcimento de 

despesas realizadas, mas como autêntica remuneração pelos serviços prestados. 
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Para o deslinde da questão, é imperiosa a consulta ao Decreto nº 3.000, de 26 de 

março de 1999 que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do 

Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza tratando das hipóteses em que o 

legislador considera acréscimo patrimonial suficiente a ensejar o recolhimento do imposto. 

A respectiva norma dispõe em seu artigo 37 que constituem rendimento bruto todo 

o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões 

percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os 

acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados (Lei nº 5.172, de 

1966, art. 43, incisos I e II, e Lei nº 7.713, de 1988, art. 3º, § 1º). 

Ainda, segundo o artigo 38 da citada lei, a tributação independe da denominação 

dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da 

fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou 

proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por 

qualquer forma e a qualquer título (Lei nº 7.713, de 1988, art. 3º, § 4º). 
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Assim, o auxílio financeiro pago àqueles que prestam serviço voluntário na 

Administração Pública integra o rendimento daquele que o percebe enquanto produto do 

seu trabalho, além de acrescer ao seu patrimônio independente da denominação dada ao 

rendimento pela lei. 

A título de exemplo, tomemos por base a Lei nº 10.029, de 23 de outubro de 2000, 

que estabelece normas gerais para a prestação voluntária de serviços administrativos e de 

serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas Polícias Militares e nos Corpos de 

Bombeiros Militares. 

A referida lei expressamente dispõe que: 

“Art. 6o Os voluntários admitidos fazem jus ao recebimento de auxílio mensal, de 

natureza jurídica indenizatória, a ser fixado pelos Estados e pelo Distrito Federal, destinado 

ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere esta Lei.  

§ 1o O auxílio mensal a que se refere este artigo não poderá exceder dois salários 

mínimos. 



P á g i n a  | 70 

 

§ 2o A prestação voluntária dos serviços não gera vínculo empregatício, nem 

obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. (grifos nossos)." 

Na hipótese, o auxílio financeiro mensal será pago aos voluntários sem a 

comprovação de qualquer despesa necessária à execução dos serviços prestados e, embora 

não se estabeleça um valor fixo, a norma impõe limitação ao seu pagamento no importe de 

até dois salários mínimos. 

A determinação legal de atribuir ao auxílio a natureza jurídica de indenização não 

tem o poder de transformar a natureza do instituto que se trata, de fato, de  contraprestação, 

já que tem como causa a prestação de serviços à entidade pública pelo voluntário e não o 

custo de eventual despesa para a sua realização como busca, forçosamente, estabelecer a 

lei ao impor natureza jurídica indenizatória a uma parcela com nítido caráter contra 

prestativo. 

Ainda, para compor a regra matriz de incidência tributária de qualquer tributo, o 

intérprete do Direito deve partir do texto do Direito Positivo
30

. Nesse sentido, o Código 

                                                           
30

 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária, 6ª edição, 2000, Ed. Malheiros. 
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Tributário Nacional, em seu artigo 43, ao estabelecer normas jurídicas sobre o imposto de 

renda, dispõe que: 

“Art. 43- O imposto de renda e qualquer proveito terá como fato gerador a 

aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica: 

 - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de 

ambos; 

 II- de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais 

não compreendidos no item anterior.” (grifos nossos). 

 Assim, sendo o auxílio financeiro pago àquele que presta serviços à Administração 

Pública, é a parcela produto do seu trabalho que acresce ao seu patrimônio, na medida em 

que não ressarce gasto anteriormente realizado. 

Equivocado o legislador, portanto, ao estipular caráter indenizatório a parcela com 

nítida feição contraprestativa o que, dado o caráter remuneratório do auxílio financeiro, 

descaracteriza o serviço voluntário, diante da presença do elemento remuneração. 
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Não podemos nos esquecer, contudo, a posição defendida pelo eminente jurista 

Maurício Godinho Delgado
31

 de que o auxílio financeiro pago ao prestador de serviço 

voluntário é parcela com nítido caráter de seguridade social, tais como as parcelas de 

seguro desemprego e abono do PIS, e não descaracteriza o trabalho voluntário nem se 

torna veículo de pura e simples espoliação do trabalho humano. 

Vejamos, no entanto, que a Constituição Federal de 1988 conceitua, em seu artigo 

194, a seguridade social como sendo “um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social”. 

Sérgio Pinto Martins
32

 conceitua o Direito de Seguridade Social como sendo: 

 “(...) um conjunto de princípios, de regras e de instituições 

destinado a estabelecer um sistema de proteção social aos 

indivíduos contra contingências que os impeçam de prover as suas 

                                                           

31
 Op. Cit., p. 330. 

32
 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da Seguridade Social, 18ª edição, São Paulo, Atlas, 2002. 
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necessidades pessoais básicas e de suas famílias, integrado por 

ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, visando 

assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 

social”. 

Entender o auxílio financeiro pago ao voluntário como sendo parcela com caráter 

de seguridade social significa integrá-lo a essa rede de proteção social. 

Por sua vez, essa rede de proteção social é organizada com base nos objetivos 

insertos no parágrafo único do artigo 194 do texto constitucional, que são tratados como 

princípios pelo artigo 1º da lei nº 8.212/91. São eles: 

a) Universalidade da cobertura e do atendimento; 

b) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e 

rurais; 

c) Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; 

d) Irredutibilidade do valor dos benefícios; 
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e) Equidade na forma de participação no custeio; 

f) Diversidade da base de financiamento; 

g) Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão 

quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos 

aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. 

Com relação ao princípio da universalidade da cobertura e do atendimento, o 

professor Marcus Orione Gonçalves Correia
33

 nos ensina que:  

 “Dessarte, com o fim de eliminar a miséria, o princípio da 

universalidade, na seguridade social, agasalha todas as pessoas que 

dela necessitam (universalidade subjetiva) ou que possam vir a 

necessitá-la nas situações socialmente danosas (universalidade 

objetiva), ou seja, eventualidades que afetem a integridade física ou 

mental dos indivíduos, bem como aquelas que atinjam a 
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 CORREIA, Marcus Orione Gonçalves. Curso de Direito da Seguridade Social, 2ª edição, São Paulo, 

Saraiva, 2002. 



P á g i n a  | 75 

 

capacidade de satisfação de suas necessidades individuais e de sua 

família pelo trabalho”. 

Examinemos agora a lei 10.029/03 que possibilitou a contratação de voluntários em 

todo o território nacional para a execução de serviços administrativos e de serviços 

auxiliares de saúde e de defesa civil nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros 

Militares e a Lei nº 11.064/02 que instituiu o Serviço Auxiliar Voluntário com o objetivo 

de proporcionar ocupação, qualificação profissional e renda aos jovens que especifica, 

contribuindo para evitar o seu envolvimento em atividades antissociais e aumentar o 

contingente de policiais nas atividades diretamente ligadas à segurança da população. 

O ingresso como voluntário, denominado pela norma como Soldado PM 

Temporário, exige a aprovação em prova de seleção e, além do preenchimento de outros 

requisitos, o candidato dever estar em situação de desemprego, não ser beneficiário de 

qualquer outro programa assistencial e não haver outro beneficiário do Serviço Auxiliar 

Voluntário no seu núcleo familiar. 
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Ora, se o prestador de serviço voluntário, na hipótese sob exame, necessita ser 

aprovado em prova de seleção a fim de poder beneficiar-se do programa assistencial, 

conforme a própria norma assim o define, impossível considerar o auxílio financeiro pago 

ao voluntário como espécie de parcela com caráter de seguridade social por não atender ao 

princípio da universalidade. 

Pois, segundo o princípio da universalidade, em sua feição subjetiva, a parcela de 

seguridade social deve prover todos que dela necessitem, logo, destinar o auxílio àqueles 

que estão em situação de desemprego, mas condicionar o pagamento do benefício à 

aprovação em prévia prova seletiva, desatende ao caráter universal da seguridade social, 

afastando o caráter assistencial da parcela como pretendeu o renomado autor. 
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CAPÍTULO 7 - O SERVIÇO VOLUNTÁRIO NAS ATIVIDADES 

PÚBLICAS 

Tendo em vista a natureza, a complexidade e a responsabilidade inerentes a 

determinadas atividades estatais, algumas delas foram erigidas pela Constituição Federal à 

condição de atividades exclusivas do Estado ou, ainda que não exclusivas, necessariamente 

exigem a atuação direta do Estado por envolver direitos fundamentais ou relevante 

interesse público e, como tais, submetem-se a uma disciplina jurídica constitucional 

própria à Administração Pública. 

Daí que nas atividades que envolvem interesses públicos essenciais é 

imprescindível a atuação de servidores públicos de reconhecida capacidade técnica e que 

possam ser responsabilizados funcionalmente por ações ilegais ou imorais, sendo dotados 

de garantias capazes de afastar influências pessoais que possam comprometer a ação 

impessoal do Estado. 

Não é por outro motivo que o legislador constituinte dedicou minuciosa disciplina 

àqueles que ocupam cargo público, emprego e função públicas, exigindo que o seu 
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ingresso seja realizado por meio de concurso público de provas e títulos e submetido à 

avaliação periódica de desempenho. 

Essa disciplina normativa específica tem por base o atendimento aos princípios 

constitucionais explícitos e implícitos da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade, eficiência e indisponibilidade do interesse público vinculadores da atividade 

estatal e garantidores dos interesses da coletividade. 

E por atender a interesses públicos essenciais, concluiu a doutrina
34

 que a 

contratação de pessoal na Administração Pública deve ser feita com a observância do 

direito público, com a aplicação do regime estatutário no que se refere às atividades 

exclusivas do Estado e de execução dos comandos por ele emanados, e pela via da 

Consolidação das Leis do Trabalho para as atividades a elas complementares, ressalvada a 

terceirização de serviços nas atividades-meio e desde que não importe em mera 
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 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 18ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2005, p.240/243; e, FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de Direito Administrativo. 8ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2006, p. 596 a 617. 
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intermediação de mão de obra
35

 ou que signifique o afastamento do Estado na prestação de 

serviço público essencial. 

Apesar disso, não há impedimento legal ao Estado de se vincular a particulares por 

via diversa, desde que o poder decisório seja exercido por indivíduos subordinados ao 

regime estatutário. 

Exatamente por isso, a figura do empregado público é reservada para atividades 

destituídas de relevância política e que não traduzam as competências estatais mais 

essenciais. Não é casual, então, que o regime estatutário não seja aplicado no âmbito das 

pessoas estatais de direito privado, nem é estranho afirmar que o regime trabalhista será 

aplicado somente por exceção na esfera das pessoas estatais de direito público.
36

 

 Disso se infere que a colaboração de particulares com a Administração Pública, aí 

incluído o serviço voluntário, somente será possível se for utilizado o serviço fora da 
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estrutura organizacional do Estado, ou seja, sem que ocorra o exercício das atividades 

normais e essenciais à sociedade. 

Se fosse possível admitir o contrário, atividades essenciais e permanentes seriam 

desenvolvidas por profissional que sequer se submeteu a concurso público e que, ainda que 

se subordine a regramento imposto pela entidade tomadora dos serviços, poderia deixar de 

prestá-lo a qualquer momento, comprometendo a continuidade da prestação de serviços 

públicos essenciais. 
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7.1. SERVIÇOS PÚBLICOS PROPRIAMENTE DITOS E 

SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 

Hely Lopes Meirelles ensina-nos que serviço público é todo aquele prestado pela 

Administração ou por seus delegados, sob normas e controles estatais, para satisfazer 

necessidades essenciais ou secundárias da coletividade ou simples conveniências do Estado 

e que se considerarmos sua essencialidade, podemos classificá-los em: públicos 

propriamente ditos e de utilidade pública.  

Serviços públicos propriamente ditos são os que a Administração presta 

diretamente à comunidade, por reconhecer sua essencialidade e necessidade para a 

sobrevivência do grupo social e do próprio Estado. Por isso mesmo, tais serviços são 

considerados privativos do Poder Público, no sentido de que só a Administração deve 

prestá-los, sem delegação a terceiros, mesmo porque geralmente exigem atos de império e 

medidas compulsórias em relação aos administrados. Exemplos desses serviços são os de 

defesa nacional, os de polícia, os de preservação da saúde pública. 
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Serviços de utilidade pública são os que a Administração, reconhecendo sua 

conveniência (não essencialidade, nem necessidade) para os membros da coletividade, 

presta-os diretamente ou aquiesce em que sejam prestados por terceiros (concessionários, 

permissionários ou autorizatários), nas condições regulamentadas e sob seu controle, mas 

por conta e risco dos prestadores, mediante remuneração dos usuários. São exemplos dessa 

modalidade os serviços de transporte coletivo, energia elétrica, gás, telefone. 

Assim, a prestação de serviço voluntário não poderá ser realizada na execução de 

serviços públicos propriamente ditos, pois estes devem ser prestados diretamente pela 

Administração por se tratar de funções essenciais dos entes estatais e, via de consequência, 

atividades permanentes e imprescindíveis à sociedade.  

Desse modo, somente é possível admitir a prestação de serviço voluntário em 

atividades de apoio, como por exemplo, a visitação a hospitais, jamais sendo possível a 

admissão de um médico na condição de voluntário dada a essencialidade do serviço de 

saúde. 
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CAPÍTULO 8 - TRABALHO VOLUNTÁRIO NO TERCEIRO 

SETOR 

O Estado de Direito Liberal institucionalizou-se após a Revolução Francesa de 

1789, no fim do século XVIII, com o objetivo de limitar os poderes do governante no 

Estado Monárquico, visando conter seus arbítrios resumidos na conhecida frase de Luiz 

XIV, símbolo do poder pessoal do monarca: "l´État cést moi."
37

  

A Revolução Francesa na França, a Revolução Gloriosa na Inglaterra e a 

Independência dos Estados Unidos culminaram com a adoção do Estado de Direito 

Liberal, também chamado de Estado mínimo exatamente por consistir na mínima 

intervenção estatal na vida dos indivíduos e na economia, apresentando como 

características fundamentais
38

 a não intervenção do Estado na economia, a vigência do 

princípio da igualdade formal, a adoção da Teoria da Divisão dos Poderes de Montesquieu, 

                                                           

37
 “O Estado sou eu”. Tradução livre. 

38
 SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de Direito Público. 4º ed. 7º tiragem. Ed. Malheiros: São Paulo. 



P á g i n a  | 84 

 

a supremacia da Constituição como norma limitadora do poder governamental e a garantia 

de direitos individuais. 

 Assim, o Estado Liberal cria os chamados "direitos de primeira geração", que 

decorrem da própria condição de indivíduo, de ser humano, situando-se, desta feita, no 

plano do ser, de conteúdo civil e político, que exigem do Estado uma postura negativa em 

face dos oprimidos, compreendendo, dentre outros, as liberdades clássicas, tais como, 

liberdade, propriedade, vida e segurança, denominados, também, de direitos subjetivos 

materiais ou substantivos. 

  Cabe ressaltar que tais direitos exigiam do Estado uma conduta negativa, isto é, 

uma omissão estatal consistente em não invadir a esfera individual do nacional, que deixou 

de ser considerado mero súdito, elevando-se à condição de cidadão, detentor de direitos 

tutelados pelo Estado, inclusive contra os próprios agentes estatais. 

O descompromisso com o aspecto social, agravado pela eclosão da Revolução 

Industrial, que submetia o trabalhador a condições desumanas e degradantes, a ponto de 

algumas empresas exigirem o trabalho diário do obreiro por doze horas ininterruptas, 



P á g i n a  | 85 

 

culminou com a Revolução Russa de 1917, conduzindo os trabalhadores a se organizarem 

com o objetivo de resistir à exploração do capital. 

 Esse movimento configurou a possibilidade de uma ruptura violenta do Estado 

Liberal, devido a grande adesão de operários do ocidente europeu. A burguesia, hesitando 

a expansão dos ideais pregados pela Revolução Russa, adotou mecanismos que afastassem 

os trabalhadores da opção revolucionária, o que fez surgir o Estado Social, dotado das 

seguintes características: intervenção do Estado na economia, aplicação do princípio da 

igualdade material e realização da justiça social. 

A burguesia, agora detentora do poder político, passou a defender o 

intervencionismo estatal no campo econômico e social, buscando acabar com a postura 

absenteísta do Estado, preocupando-se com os aspectos sociais das classes desfavorecidas, 

conferindo-lhes uma melhor qualidade de vida, com o único intuito de conter o avanço 

revolucionário. 

Surgem, desta forma, os "direitos de segunda geração", de conteúdo econômico e 

social, que almejam melhorar as condições de vida e trabalho da população, exigindo do 
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Estado uma atuação positiva em prol dos explorados, compreendendo, dentre outros, o 

direito ao trabalho, à saúde, ao lazer, à educação e à moradia. 

  Assim, percebe-se que os direitos públicos subjetivos criados, minimamente, pelo 

liberalismo, exigiam uma postura estatal negativa, enquanto que o Estado Social reclamava 

por uma conduta positiva, dirigente, ativista, com a inserção de políticas governamentais 

que, efetivamente, garantissem o mínimo de bem-estar à população.  

Dessa forma, ampliam-se os direitos subjetivos materiais, exigindo um 

compromisso dos governantes em relação aos governados, com vistas a lhes proporcionar, 

dentre outros, direito a educação, saúde e trabalho, que se situam no plano do ter, 

diferentemente dos direitos assegurados pelo liberalismo, que se estabelecem no plano do 

ser. 

No entanto, o Estado Social adotou práticas burocráticas para tornar viável o 

atendimento das questões sociais, e essa burocracia, aliada ao aumento do contingente 

humano dependente do Estado, levou à ineficiência do sistema centralizador adotado pelo 

Estado Social. 
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A partir desse contexto, surgem entidades sem finalidade econômica que atuando 

paralelamente ao Estado, buscam suprir as lacunas deixadas pelo poder público no 

atendimento das questões sociais sendo chamadas pela doutrina de entidades do Terceiro 

Setor.  

Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Terceiro Setor são “entidades da sociedade 

civil de fins públicos e não lucrativos”.
39

 Segundo a doutrinadora, seria o Estado o 

Primeiro Setor, que atua em atividades públicas, com fins públicos, tudo isso na busca da 

consecução do objetivo do bem comum, classificando o Segundo Setor como sendo a 

iniciativa privada, o mercado, que com meios privados desempenha atividade privada, 

visando à circulação de riquezas e o lucro.
40

  

Nos termos do Código Civil, em seus artigos 53 a 62, as organizações do 

terceiro setor constituem-se em associações e fundações privadas, organizadas para 

fins não econômicos e dotadas de autonomia e administração próprias. 

                                                           

39
 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 413. 
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No Brasil, essas entidades tem origem no assistencialismo baseado em princípios 

religiosos e morais de caridade e piedade, levando a sociedade abastada, formada por 

damas caridosas e homens ricos a assistir economicamente os necessitados, embora tal 

forma de assistência não os retirasse da exclusão social, funcionando como verdadeiras 

esmolas. 

Diferente dessa concepção de assistência social do século XIX, voltada para o 

atendimento das necessidades primárias dos menos abastados, o terceiro setor hoje atua na 

inserção de políticas públicas paralelas àquelas desenvolvidas pelo Estado, indo além do 

mero auxílio financeiro buscando recuperar a dignidade e promover a inclusão social dos 

mais carentes, atuando na oferta gratuita de programas de saúde, educação, lazer e cultura.  

Deste modo, o Terceiro Setor é formado por entidades de natureza privada, sem 

fins lucrativos que, embora tenham objetivos sociais, não integram a Administração 

Pública e buscam suprir as carências do Estado na prestação de serviços de interesse 

público. 
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Imperioso destacar que o conceito de serviço público confunde-se, muitas vezes, 

com o conceito de interesse público. Todo serviço público tem inerente um interesse 

público envolvido, mas nem todo serviço de interesse público está ancorado em um serviço 

público. 

Serviço público, a partir de uma visão funcional, compreende todo o serviço que 

objetiva a satisfação de um interesse primário, essencial da sociedade e deve, dada sua 

essencialidade, ser prestado por uma entidade pública.  

Por sua vez, o serviço de interesse público pode ser garantido por uma entidade 

pública, associativa ou privada. São muitas as entidades de direito privado consideradas de 

utilidade pública precisamente porque se reconhece na sua atividade um escopo de 

natureza e interesse sociais. Fato este que leva o Estado a instituir formas diversas de apoio 

a essas entidades precisamente por cumprirem uma ação de interesse público. 

Assim, tomando por base os ensinamentos da professora Ana Amélia Mascarenhas 

Camargos
41

, a Constituição Federal estabelece que é dever do Estado garantir a prestação 
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 Op. Cit., p. 4. 



P á g i n a  | 90 

 

de diversos direitos sociais, mas não necessariamente, prestá-los diretamente, o que pode 

ser feito por intermédio de pessoa física ou jurídica de direito privado. 

Desta forma, o serviço voluntário tornou-se elemento imprescindível para se atingir 

os objetivos das entidades do Terceiro Setor, pois representam mão de obra significativa 

disposta a colaborar com projetos de caráter social. 

Entretanto, a contratação dessas pessoas deve obedecer aos exatos termos da Lei nº 

9.608/98 sob pena de criar-se um passivo trabalhista, com o desvirtuamento do serviço 

voluntário e o reconhecimento da relação de emprego, capaz de comprometer a existência 

da própria entidade.    
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CAPÍTULO 9 – O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA 

MORALIDADE ADMINISTRATIVA 

A doutrina é uníssona em atribuir a Maurice Hauriou
42

 a titularidade da expressão 

“moralidade administrativa” , o estudioso francês, em uma de suas notas à jurisprudência 

do Conselho de Estado da França, no início do século XX. Para Hauriou uma das formas 

de controle dos atos jurídicos administrativos deveria ocorrer por meio da “boa 

administração” no âmbito da moralidade administrativa, que diverge da moral comum, 

tratando-se de uma moral jurídica estabelecida a partir de um conjunto de regras de 

conduta extraídas da disciplina interior da Administração. 

  Desenvolvendo sua doutrina, explica o autor que o agente administrativo, como 

ser humano dotado da capacidade de atuar, deve, necessariamente, distinguir o Bem do 

Mal, o honesto do desonesto. E, ao atuar, não poderá desprezar o elemento ético de sua 

conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o 

conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas também entre o honesto e o 

desonesto. Por considerações de direito e de moral, o ato administrativo não terá que 
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 Hauriou, Maurice. Précis de droit administrative et de droit public. 10ª ed. Paris:Sirey (1 ª ed. 1892)  
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obedecer somente à lei jurídica, mas também à lei ética da própria instituição, porque nem 

legal é honesto, conforme já proclamavam os romanos - non omne quod licet honestum est. 

A moral comum, conclui Hauriou, é imposta ao homem para sua conduta externa; a moral 

administrativa é imposta ao agente público para a sua conduta interna, segundo as 

exigências da instituição a que serve, e a finalidade de sua ação: o bem comum. 

No Brasil, o pioneirismo da concepção principiológica da moralidade 

administrativa é atribuído ao Professor Manoel de Oliveira Franco Sobrinho
43

, ao aduzir 

que: 

“De um modo geral, a moralidade administrativa passou a constituir pressuposto 

de validade de todo ato da Administração Pública. Não se trata, contudo, da moral 

comum, mas sim da moral jurídica. E para a qual prevalece a necessária distinção entre o 

bem e o mal, o honesto e o desonesto, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, 

o oportuno e o inoportuno, e legal e o ilegal.”   

                                                           
43

 FRANCO SOBRINHO, Manoel de Oliveira. O Controle da Moralidade Administrativa. São Paulo:Saraiva, 

1974 
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  Não se trata, portanto, da transferência de conceitos da moral comum para a 

atividade administrativa, mas da configuração de uma moral jurídica exigível, enquanto 

padrão de conduta, aos agentes administrativos. Nesse exato sentido que o Ministro Eros 

Grau
44

 ressalta que a moralidade administrativa: 

 “não significa uma abertura do sistema jurídico para a introdução, nele, de 

preceitos morais. O que importa assinalar, ao considerarmos a função do direito positivo, 

o direito posto pelo Estado, é que este o põe de modo a constituir-se a si próprio, enquanto 

suprassume a sociedade civil, a ela conferindo, concomitantemente, a forma que a 

constitui. Nessa medida, o sistema jurídico tem de recusar a invasão de si próprio por 

regras estranhas a sua eticidade mesma, advindas das várias concepções morais ou 

religiosas presentes na sociedade civil, ainda que isto não signifique o sacrifício de 

valorações éticas.”   

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a moralidade administrativa 

foi elevada a categoria de princípio constitucional de observância obrigatória para toda a 
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 STF. ADIn 3.026/4-DF. Relator: Ministro Eros Grau. DJ. 29.09.2006.  
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Administração Pública, direta e indireta, de todos os poderes da União, do Estado e dos 

Municípios (artigo 37, caput). 

           A doutrina brasileira contemporânea, ao tratar do princípio da moralidade 

administrativa, traz a lume as regras da boa administração, como Maria Sylvia Zanella di 

Pietro 
45

 e Hely Lopes Meirelles
46

, assim como identifica o conceito com outros institutos 

ou princípios de definição inexata tais como, moral comum, bons costumes, razoabilidade, 

proporcionalidade, equidade, honestidade, justiça, entre outros sem, contudo, consolidar o 

conceito dentro de uma visão mais objetiva que propicie sua fiscalização no âmbito da 

Administração Pública.  

                                                           

45
 “Em resumo, sempre que em matéria administrativa se verificar que o comportamento da Administração 

ou do administrado que com ela se relaciona juridicamente, embora em consonância com a lei, ofende a 

moral, os bons costumes, as regras de boa administração, os princípios de justiça e equidade, a idéia comum 

de honestidade, estará havendo ofensa ao princípio da moralidade administrativa” (DI PIETRO, Maria 

Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 14ª ed., 2002, p. 79). 

46
 O autor invoca a figura do “bom administrador” e afirma: “o certo é que a moralidade do ato 

administrativo juntamente a sua legalidade e finalidade, além da sua adequação aos demais princípios 

constituem pressupostos de validade sem os quais toda atividade pública será ilegítima” (MEIRELLES, 

Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros Editores, 26ª ed., 2001, p. 84). 
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          CAPÍTULO 10 – DO DANO MORAL COLETIVO  

O dano, nada mais é, do que a lesão a um bem juridicamente tutelado, como por 

exemplo, a vida, a saúde, o nome, a imagem, a dignidade.  

Hodiernamente, a concepção de dano foi elastecida, não abrangendo somente 

aquele que decorre da ilicitude de um ato praticado, mas também aquele que decorre de um 

ato injusto, sustentando ambas as acepções a reparação civil. É o que nos ensina o mestre 

Orlando Gomes
47

: 

    “O aumento do número de danos ressarcíveis em virtude desse giro conceitual 

do ato ilícito para o dano injusto, segundo o qual, como visto, a ressarcibilidade estende-

se à lesão de todo bem jurídico protegido, dilata a esfera da responsabilidade civil e 

espicha o manto da sua incidência. Ressarcíveis passam a ser, por exemplo, na área dos 

direitos de personalidade, os danos provenientes de lesão ao direito à intimidade, na 
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 GOMES, Orlando. Tendências Modernas na Teoria da Responsabilidade Civil, em Estudos em Homenagem 

ao Professor Sílvio Rodrigues, S. Paulo, Saraiva, 1989. 
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esfera dos direitos de família, o dano moral puro, no setor dos direitos de crédito nos 

quais há ‘perda de uma utilidade econômica que já fazia parte da própria esfera jurídica 

patrimonial do credor’, e, no campo dos interesses legítimos, os danos ocasionados aos 

particulares pelo Estado na sua política interventiva, ou por empresas privadas que 

poluem o ambiente ou produzem defeituosamente seus artigos".  

São os valores, fundamento axiológico apto à reparação do dano de ordem moral, 

que se mostram amplificados, exsurgindo a possibilidade de que a coletividade, e não só o 

indivíduo, possa ser vítima de uma lesão, ilícita ou, porque não, injusta, causadora de um 

dano moral coletivo. 

Essa amplificação dos valores, fundados em princípio em uma concepção 

individual, retrata o patrimônio axiológico de uma comunidade e se destaca de seus 

indivíduos, passando a ter uma existência autônoma, valores estes com natureza 

nitidamente indivisível que se exterioriza em axiomas do próprio ente coletivamente 

considerado se desatrelando dos axiomas individuais. 
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José Carlos Barbosa Moreira
48

, ao prelecionar acerca dos “interesses 

essencialmente coletivos” assevera que: 

“Em muitos casos, o interesse em jogo, comum a uma pluralidade indeterminada (e 

praticamente indeterminável) de pessoas, não comporta decomposição num feixe de 

interesses individuais que se justapusessem como entidades singulares, embora análogas. 

Há, por assim dizer, uma comunhão indivisível de que participam todos os possíveis 

interessados, sem que se possa discernir, sequer idealmente, onde acaba a "quota" de um 

e onde começa a de outro. Por isso mesmo, instaura-se entre os destinos dos interessados 

tão firme união, que a satisfação de um só implica de modo necessário a satisfação de 

todas; e, reciprocamente, a lesão de um só constitui, ipso facto, lesão da inteira 

coletividade. Por exemplo: teme-se que a realização de obra pública venha a causar 
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 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Tutela Jurisdicional dos Interesses Coletivos ou Difusos, em Temas de 

Direito Processual (Terceira Série), S. Paulo, Saraiva, 1984. 
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danos graves à flora e à fauna da região, ou acarrete a destruição de monumento histórico 

ou artístico. A possibilidade de tutela do "interesse coletivo" na preservação dos bens em 

perigo, caso exista, necessariamente se fará sentir de modo uniforme com relação à 

totalidade dos interessados. Com efeito, não se concebe que o resultado seja favorável a 

alguns e desfavorável a outros. Ou se preserva o bem, e todos os interessados são 

vitoriosos; ou não se preserva, e todos saem vencidos”. 

Com a ocorrência do dano moral coletivo, que ostenta natureza extrapatrimonial 

por definição, surge uma relação jurídica obrigacional constituída dos seguintes elementos: 

a) sujeito ativo: a coletividade lesada (detentora do direito à reparação); b) sujeito passivo: 

o causador do dano (pessoa física, jurídica ou coletividade que tem o dever de reparação); 

c) objeto: a reparação - que pode ser tanto pecuniária quanto não pecuniária e, sobre a 

relação formada, incide a teoria da responsabilidade civil. 

Cabe perquirir quais seriam, então, os valores coletivos que lesados ensejam 

reparação na ordem civil.  
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Os valores tutelados pela Lei nº 7.347/85, que regula o procedimento da Ação Civil 

Pública, são um parâmetro seguro, ainda que não exaustivo, da amplificação dos valores 

individuais que, uma vez lesionados, podem configurar um dano coletivo, especialmente 

aqueles previstos no artigo 1º, nos incisos I a III: aqueles relativos ao meio ambiente, ao 

consumidor e ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 

Desse modo, imperioso concluir que o dano moral coletivo é a injusta lesão à esfera 

moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica a um determinado 

conjunto de valores coletivos. Quando se fala, portanto, em dano moral coletivo, refere-se 

ao fato de que o patrimônio axiológico de uma comunidade, idealmente considerado, foi 

injustamente agredido, sob o enfoque do Direito. 

A conduta do administrador consistente em contratar trabalhadores para o exercício 

de funções de menor complexidade, sem prévio concurso público, com a adoção de 

critérios puramente sociais parece, aos olhos do observador leigo, tratar-se de um bem à 

sociedade, que retira da marginalidade social pessoas que, até então, sequer são providas 

do mínimo existencial, contudo, aos olhos do operador do Direito, observa-se a ocorrência 



P á g i n a  | 100 

 

de uma lesão perpetrada em face dos próprios beneficiários dos programas de governo na 

medida em que não tem o seu tempo de serviço contado para fins de aposentadoria, não 

recebem o 13º salário, as férias e o terço constitucional, além  de serem alijados da 

seguridade social. 

   Sem deixar de indicar que das contratações exemplificadas no Capítulo 6 da 

presente pesquisa, além daquelas vindouras, impulsionadas pelo estímulo financeiro isento 

de reprovação social, surgem danos patrimoniais a interesses difusos e coletivos e, por 

conta disso, nasce a responsabilidade por danos moral e coletivo causados a todos os 

trabalhadores e à própria sociedade, isso porque, além dos direitos individuais dos 

trabalhadores lesados, a conduta da Administração Pública ceifa da sociedade a 

oportunidade de participação em concurso público destinado a prover as mesmas funções. 
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CAPÍTULO 11 – DA LESÃO À MORALIDADE 

ADMINISTRATIVA, DO DANO MORAL COLETIVO E DOS MEIOS 

JURÍDICOS DE TUTELA  

A Constituição referiu-se expressamente ao princípio da moralidade no artigo 37, 

caput. Embora o conteúdo da moralidade seja diverso da legalidade, o fato é que aquele 

está normalmente associado a este. Em algumas ocasiões, a imoralidade consistirá na 

ofensa direta à lei e aí violará, ipso facto, o princípio da legalidade Em outras residirá no 

tratamento discriminatório, positivo ou negativo, dispensado ao administrado; nesse caso, 

vulnerado estará também o princípio da impessoalidade, requisito, em última análise, da 

legalidade da conduta administrativa. 

A falta de moralidade administrativa pode afetar vários aspectos da atividade da 

Administração. Quando a imoralidade consiste em atos de improbidade, que como regra, 

causam prejuízos ao erário público, o diploma regulador é a Lei nº 8.429/1992, que prevê 

as hipóteses configuradoras da falta de probidade na Administração, bem como estabelece 
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as sanções aplicáveis a agentes públicos e a terceiros, quando responsáveis por esse tipo 

ilegítimo de conduta. 

Outro instrumento relevante da tutela jurisdicional é a ação popular, contemplada 

no artigo 5º, LXIII da norma constitucional e regulamentada pela Lei nº 4.717/1965, por 

meio da qual qualquer cidadão pode deduzir a pretensão de anular atos do Poder Público 

contaminados de imoralidade administrativa.   

Cabe observar que, no dizer do renomado doutrinador de Direito Administrativo, 

Professor José dos Santos Carvalho Filho
49

 “Quando a Constituição se refere a atos 

lesivos à moralidade administrativa, deve entender-se que a ação é cabível pelo simples 

fato de ofender esse princípio, independentemente de haver ou não efetiva lesão 

patrimonial.”  

Não podemos nos esquecer de citar, como mais um instrumento de proteção à 

moralidade administrativa, a ação civil pública, prevista no artigo 129, inciso III da 
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 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Direito Administrativo e Administração Pública. Lumen Juris Ed. 

22ª edição. 2009. p. 22. 
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Constituição Federal como uma das funções institucionais do Ministério Público e 

regulamentada pela Lei nº 7.347/1985. Também a Lei nº 8.625/1993, Lei Orgânica do 

Ministério Público dos Estados, consagra a proteção à moralidade administrativa.
50

 

 

 

 

 

 

                                                           

50
 Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, 

incumbe, ainda, ao Ministério Público: 

IV- promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei: 

 b) para a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade 

administrativa do Estado ou de Município, de suas administrações indiretas ou fundacionais ou de entidades 

privadas de que participem.  
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CONCLUSÃO 

A exigência que decorre da necessidade dos Países em crescimento de adaptar-se à 

economia global com o objetivo de tornarem-se mais competitivos no mercado 

internacional e aptos ao recebimento de investimentos estrangeiros, tem por consequência 

a adoção de práticas que tornam precárias as relações de trabalho, buscando um equilíbrio 

entre a redução de custos e a maior obtenção de lucros, equação esta que, quando 

encontrada, mostra-se draconiana ao trabalhador, na medida em que desvaloriza 

monetariamente sua força de trabalho e explora-o física e mentalmente com jornadas 

extenuantes. 

Ainda, na tentativa de mostrar-se eficiente à sociedade que o mantém, o Estado faz 

uso de alternativas de empregabilidade com um mínimo custo ao erário, ofertando postos 

de trabalho àqueles que estão alijados do emprego formal e que se aglomeram na busca de 

oportunidades de trabalho, ainda que isso signifique a renúncia a direitos sociais 

relevantes. 
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Para aqueles que vivenciam sua cidadania social
51

 porém, o Estado figura como um 

ente paternal que socorre a população em situação de risco social ofertando-lhe o mínimo 

existencial apto, ao menos, em garantir-lhes a sobrevivência. 

 O mercado de trabalho é formado por empresas mosaico, constituídas por uma nova 

configuração geométrica que abrange micro e pequenas empresas que compõem um 

quadro maior na formatação do produto final de empresas maiores, sendo que a partir 

desse contexto  decorre a terceirização, a quarteirização de serviços e, cada vez mais, a 

fragmentação do processo produtivo.  

Para atender à demanda das grandes empresas estes pequenos retalhos empresariais 

produzem parcelas diminutas do produto final que demandam profissionais pluri 

                                                           

51
 MARSHALL, T.H. (1964), “Citizenship and Social Class”, in T.H. Marshall, Class, Citizenship and Social 

Development. Chicago, The University of Chicago Press.  A cidadania social é o conjunto de direitos e 

obrigações que possibilita a participação igualitária de todos os membros de uma comunidade nos seus 

padrões básicos de vida. Como assinalou Marshall, a cidadania social permite que as pessoas compartilhem 

da herança social e tenham acesso à vida civilizada segundo os padrões prevalecentes na sociedade. As 

instituições mais especificamente associadas a ela são, na opinião de Marshall, o sistema educacional e os 

serviços de saúde e de assistência social.  
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especializados naquelas tarefas que lhe competem no grande quadro geométrico formado 

pela junção de cada uma das etapas produtivas. 

E é o trabalhador que, afastado do mercado de trabalho, por não atender ao perfil de 

empregabilidade requisitado pelas empresas mosaico, busca nos programas de governo o 

sustento próprio e de sua família, sem, contudo, enxergar-se como trabalhador, mas como 

beneficiário da esmola estatal. 

Assim, a concessão de auxílio financeiro ao trabalhador que voluntariamente se 

presta ao exercício de atividade em órgãos públicos e entidades sem finalidade lucrativa 

demonstra que o caráter voluntário se  apresenta somente na adesão às condições ofertadas 

estando muito distante do caráter altruísta da prestação dos serviços. 

Uma demonstração cabal disto é exatamente o pagamento de auxílio financeiro a 

um grupo determinado de pessoas que corresponda ás exigências das leis que regulam os 

diversos programas sociais, ou seja, com baixa empregabilidade e em situação de risco 

social, eliminando qualquer motivação solidária daquele que adere à oferta de trabalho. 
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Tratar este auxílio financeiro como parcela de seguridade social também fere a 

amplitude do próprio benefício haja vista que, embora ele se destine a um grupo de pessoas 

em situação de risco social aptas a serem protegidas por uma rede de proteção como a 

seguridade se propõe, o fato de ser pago somente àqueles aprovados em prévio processo 

seletivo, afasta o caráter universal da seguridade social. 

Ainda, a existência ou a inexistência de um termo de adesão nos moldes da lei 

9608/98 não tem o condão de transmudar a natureza da relação jurídica formada entre o 

prestador dos serviços e a entidade tomadora, posto que se assim fosse, estar-se-ia 

fomentando a contratação de voluntariado remunerado que, desde que aderisse a um dado 

termo formal, encontrar-se-ia alijado da possiblidade de vindicar qualquer direito 

decorrente de eventual relação de emprego. 

Desse modo, nenhuma entidade pública ou privada sem finalidade lucrativa teria 

mais funcionários, sejam eles empregados ou servidores, porque a possibilidade de 

contratar voluntários pagando-lhes auxílio financeiro sem a formação de vínculo 

empregatício ou estatutário mostrar-se-ia muito mais atraente e menos custosa. 
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E é a partir dessa percepção que se torna inafastável a aplicação do princípio da 

primazia da realidade sobre a forma que norteia o Direito do Trabalho, na medida em que, 

também aqui, está presente a força de trabalho humana que não pode ser tida como 

mercadoria e tratada indignamente com o aval de qualquer termo formal que garanta, em 

princípio, a licitude da contratação. 

Há muito o Direito não é mais visto como um mero conjunto de leis que, 

cegamente, devam ser aplicadas com base em um positivismo ensimesmado, sob pena do 

Estado de Direito ser afastado pelo mero Estado de Legalidade. 

Contudo, é importante verificar como a Justiça se desvencilha de eventuais ações 

que pretendam o reconhecimento de vínculo empregatício com as entidades públicas 

tomadoras dos serviços voluntários remunerados. 

A aplicação da Súmula 363, a meu ver, mostra-se como a solução mais acertada.  

A Constituição Federal, no artigo 37, inciso II, §2º, veda, expressamente, a 

contratação sem o prévio concurso público, desse modo, a prestação de serviços sem a 
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realização do concurso público viola, frontalmente, expressa disposição constitucional, 

configurando um trabalho proibido diante da nulidade presente desde a sua formação. 

Ainda que a contratação de trabalhadores, sem obediência à disciplina do art. 37, II, 

da Constituição Federal (concurso público de provas e títulos), seja nula de pleno direito, a 

jurisprudência reconhece efeitos mínimos advindos dessa relação, pois de acordo com o 

entendimento atual do Tribunal Superior do Trabalho, declarada a nulidade, é devida a 

contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor 

da hora do salário mínimo, bem como os valores referentes aos depósitos do FGTS.  

E embora a doutrina adjetive a citada súmula como inconstitucional por ferir a 

garantia de direitos trabalhistas previstos no artigo 7º do texto constitucional, reconhecer 

direitos laborais decorrentes da relação pactuada sem o atendimento de prévio concurso 

público como exige a lei maior, seria o mesmo que descumprir mandamento constitucional 

por via inversa, reconhecendo-se direitos equivalentes àqueles que decorrem da formação 

de vínculo empregatício, por meio de contratação eivada de nulidade por não atender ao 

prévio requisito constitucional do concurso público. 
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E não se diga que a seleção pública prevista nos diversos programas que admitem o 

serviço voluntário remunerado corresponde ao concurso público estatuído no artigo 37, 

inciso II da Constituição Federal. 

O concurso público busca o preenchimento de cargos públicos de provimento 

efetivo, por sua vez, o processo seletivo tem por finalidade atender às necessidades 

temporárias e excepcionais da Administração Pública direta ou indireta, ensejando sempre 

uma contratação temporária. 

Desse modo, a realização de processo seletivo para a ocupação de postos de serviço 

voluntário remunerado não configura preenchimento de cargos públicos efetivos, ainda que 

se discuta sobre a legalidade da contratação de voluntários para atividades essenciais, 

típicas da prestação de serviços públicos.  

Dessa forma, dada a irretroatividade das nulidades no Direito do Trabalho ante a 

impossibilidade de se restabelecer em sua integralidade o status quo anterior ao início da 

relação laboral é que não se pode fazer incidir, no caso, a nulificação do contrato com 
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efeitos ex tunc, já que o dispêndio de energia física e mental levado a efeito pelo 

trabalhador não pode ser restituído.  

Contudo, cabe ressalvar, a existência de posicionamento minoritário no sentido de 

que se deve reconhecer o pagamento de todos os direitos trabalhistas, como se empregado 

fosse, na forma de indenização
52

, sob o argumento de que o empregado não teria 

nenhum poder de resistência ao ser contratado irregularmente além do que não seria 

possível restituir a energia já despendida pelo trabalhador. 

O TST entendeu, com base no princípio da efetividade do texto 

constitucional, de que a falta do concurso público gera a nulidade do contrato e, 

portanto, haverá apenas o pagamento do equivalente aos salários – na forma 

pactuada e respeitando-se o mínimo legal – dos dias efetivamente trabalhados, com 

o fundamento de evitar o enriquecimento sem causa do empregador, na hipótese, da 

Administração Pública e, ao mesmo tempo, resguardar a dignidade do trabalhador. 

                                                           

52
 OLIVEIRA, Francisco Antônio. Comentários às Súmulas do TST. 9ª ed. Revista e atualizada.  São 

Paulo,2008. P. 657 
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Cumpre ainda destacar que, com o acréscimo, por meio de medida provisória, do 

artigo 19-A da Lei nº 8.036/90
53

, que regulamenta os depósitos do FGTS, esse servidor de 

fato passou a ter direito também aos depósitos do FGTS, abrangendo, inclusive, os 

contratos declarados nulos mesmo antes da inserção do artigo 19-A, segundo o 

entendimento jurisprudencial do TST exarado na Orientação Jurisprudencial nº 362, da 

SDI-1: 

“Não afronta o princípio da irretroatividade da lei a aplicação do artigo 19-A da 

Lei 8.0036/90 aos contratos declarados nulos celebrados antes da vigência da Medida 

Provisória nº 2.164-41, de 14.08.2001.” 

                                                           

53
 De acordo com o artigo 19-A da Lei nº 8.036/90: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do 

trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no artigo 37, §2º, da 

Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”. Aguarda julgamento no STF a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 3.127-DF, apresentada pelo governador de Alagoas, sor o fundamento de que a 

norma sugere interpretação que resulta na imposição de pagamento retroativo do FGTS relativamente aos 

contratos declarados nulos por falta de prévia habilitação em certame público. 
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Ressalta-se que diante da ausência de depósitos do FGTS pelo órgão público 

durante o contrato de trabalho, cabe ao juiz determinar o pagamento de indenização 

equivalente ao montante dos depósitos a que o trabalhador teria direito.  

Para o eminente jurista e atual Ministro do TST, Maurício Godinho Delgado, na 

hipótese de ausência de prévio concurso público, teríamos uma aplicação restritiva da 

teoria das nulidades trabalhista, pois não são reconhecidas todas as verbas rescisórias ao 

trabalhador, entende o doutrinador, no entanto, devidas todas as verbas salariais e não 

salariais durante a prestação de serviços (décimo terceiro, férias, horas extras, diárias etc). 

Nesse sentido, se posiciona o doutrinador: 

“Nesse quadro, a única leitura hábil a conferir eficácia e coerência ao conjunto 

dos textos constitucionais (tanto os que proíbem ao administrador e aos cidadãos o 

ingresso no aparelho de Estado sem concurso público, como os que insistentemente 

elegem o respeito ao trabalho como um dos valores essenciais da ordem econômica, social 

e jurídica brasileiras) é aplicar-se a teoria justrabalhista das nulidades quando ao período 

de efetiva prestação de serviços, tendo-se, porém, como anulado o pacto em virtude da 
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inobservância à formalidade essencial do concurso. Em consequência, manter-se-iam 

como devidas todas as verbas contratuais pagas ao  longo da prestação laboral, negando-

se, porém,  o direito  a verbas rescisórias próprias dispensa injusta (aviso –prévio, 40% 

sobre o FGTS e seguro-desemprego), dado que o pacto terá (ou teria) sido anulado de 

ofício (extinção por nulidade e não por dispensa injusta)”
54

 

Ao mesmo tempo, reconhecer direitos aplicados a qualquer empregado, seria 

aplicar os efeitos de uma regular relação de emprego a relação dotada de nulidade, ou seja, 

seria o mesmo que reconhecer um vínculo empregatício com a Administração Pública sem 

a realização de concurso público prévio, o que macularia, ainda que por via inversa, o texto 

constitucional. 

Assim, o auxílio financeiro pago a prestadores de serviço voluntário à 

Administração Pública, dada sua clara finalidade contraprestativa, mostra-se como 

verdadeira remuneração e seu montante deve servir de base para aplicação da Súmula 363, 

que somente confere direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao 

número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores 

                                                           
54

 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho, 10. Ed. São Paulo:  LTr, 2011. P. 503. 
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referentes aos depósitos do FGTS, não merecendo guarida interpretação no sentido de dar-

lhe natureza indenizatória como pretendeu a lei com o fito de mascarar o caráter 

remuneratório da parcela. 
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