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O CONTROVERTIDO REGIME JURÍDICO DO SISTEMA “S” E AS 
RECENTES ORIENTAÇÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Por Julieta Mendes Lopes Vareschini1 

 

1. Natureza Jurídica das Entidades Integrantes do Sistema “S”. 

Os Serviços Sociais Autônomos são conceituados por Hely Lopes 
Meirelles como “todos aqueles instituídos por Lei, com personalidade de 
Direito Privado, para ministrar assistência ou ensino a certas categorias 
sociais ou grupos profissionais, sem fins lucrativos, mantidos por dotações 
orçamentárias ou por contribuições parafiscais”.2 (Grifos nossos) 

Como se pode observar dos conceitos doutrinários supracitados, os 
Serviços Sociais Autônomos são criados por lei (ou têm sua criação autorizada 
por expressa disposição legal3), possuem personalidade de direito privado e não 
têm fins lucrativos. Atuam ao lado do Estado, mediante o desempenho de 
atividades não lucrativas, não integrando a Administração direta (União, 
Estados, Municípios e Distrito Federal), nem a Indireta (Autarquias, Fundações 
Públicas, Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas). 

Infere-se, portanto, que referidas entidades não se confundem com o 
Estado, tampouco integram a estrutura deste, atuando em cooperação com o 
Poder Público para o desempenho de atividades de relevante interesse público e 
social. 

Conforme destacado pela Controladoria Geral da União:  

                                                        
1 Sócia Fundadora do Grupo JML Consultoria & Eventos, empresa especializada em Direito 
Administrativo e que já capacitou mais de 30.000 profissionais na área de Licitações e 
Contratos. Mestre em Direito. Especialista em Direito Ambiental e Gestão Ambiental. Possui 
graduação em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba. Advogada e Consultora na área do 
Direito Administrativo, com ênfase em Licitações e Contratos Administrativos. Coordenadora 
técnica da JML Consultoria. Coordenadora e Professora do Curso de Especialização em 
Licitações e Contratos da UNIBRASIL. Professora do curso de Graduação em Direito da 
UNIBRASIL. Palestrante na área de Licitações e Contratos perante entidades da Administração 
Pública e Sistema S, com atuação em todo território nacional. Autora da obra Licitações e 
Contratos no Sistema S. 5. ed. Curitiba: JML, 2012 e da obra Discricionariedade Administrativa: 
uma releitura a partir da constitucionalização do direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014. 
Organizadora da obra Repercussões da Lei Complementar 123/06 nas Licitações Públicas: de 
acordo com o Decreto 6.204/07. Curitiba: JML Editora, 2008. Autora de diversos artigos 
jurídicos, dentre os quais: Gestão Planejada do Sistema de Registro de Preços. In: Diálogos de 
Gestão: novos ângulos e várias perspectivas. Curitiba: JML Editora, 2013. 
2 MEIRELLES, H. L. Direito administrativo brasileiro. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 
346. 
3 Conforme explica Maria Sylvia Zanella Di Pietro: “As leis que deram origem a tais entidades 
nãos as criaram diretamente, nem autorizaram o Poder Executivo a fazê-lo, como ocorre com as 
entidades da Administração Indireta. Tais leis atribuíram a Confederações Nacionais o encargo 
de fazê-lo”. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27. Ed. São Paulo: Atlas, 
2014, p. 573-574. 
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“essas entidades, embora oficializadas pelo Estado, não integram a Administração 
direta nem a indireta, mas trabalham ao lado do Estado, cooperando nos setores, 
atividades e serviços que lhes são atribuídos, consideradas de interesse público de 
determinados beneficiados. Recebem, por isso, oficialização do Poder Público e 
autorização legal para arrecadarem e utilizarem, na sua manutenção, as contribuições 
parafiscais”.4 

Não se pode olvidar que tais entidades desempenham atividades de 
grande relevância à sociedade, atuando em áreas como educação, cultura, 
aprendizagem industrial, comercial e rural, cooperativismo, no fomento às 
microempresas e empresas de pequeno porte, entre outras, contribuindo de 
forma salutar para o desenvolvimento de vários setores e para a concretização, 
inclusive, de direitos fundamentais sociais. 

Acerca da importante atuação dos Serviços Sociais Autônomos, cumpre 
colacionar doutrina de Thiago Bueno de Oliveira: 

“Em apertada síntese, podemos afirmar que os Serviços Sociais Autônomos 
(concepção antiga) já tiveram sua justificação fundada no dever assistencial genérico 
do Estado. Hoje, em sua faceta moderna (como entidades de colaboração 
governamental), mais do que uma atividade meramente educacional e assistencial, 
elas se justificam como atividades de fomento público, em que o Estado tenta 
promover e desenvolver uma plena aptidão técnica, física ou mental do homem para 
progredir no trabalho. 
A lógica está na efetivação dos direitos econômicos e sociais, que ganham evidência e 
reforço pela instauração de um processo hermenêutico legitimado pelos princípios 
fundamentais e pelos direitos fundamentais, voltado à sua própria concretização. Com 
isto resguardam-se os valores juridicizados no texto constitucional, que 
consubstanciam o aspecto teleológico do Estado Democrático de Direito, e que se 
confundem com a realização da própria Constituição. 
(...) 
Nestes termos, os entes de colaboração governamental impactam de sobremaneira na 
busca do pleno emprego, na medida em que maximizam, por meio de ações concretas 
estabelecidas em seus objetivos institucionais, as oportunidades de emprego 
produtivo, seja por meio do comércio, indústria, cooperativismo, micro e pequenas 
empresas, transporte, agricultura e exportação, visando à justiça social e ao 
desenvolvimento nacional. 
Com efeito, verifica-se que as ações das entidades de colaboração governamental 
revestem-se, indubitavelmente, de elevados objetivos de ordem pública, podendo ser 
qualificadas como sendo benemerentes e de assistência social, na medida em que 
materializam a consecução do ideário consagrado no art. 203, inciso III, da 
Constituição Federal, ou seja, a promoção da integração ao mercado de trabalho”.5 

Conforme será ressaltado na sequência, há muita controvérsia acerca do 
regime jurídico aplicável a tais entidades. Não obstante, o que parece 

                                                        
4 CGU. Coletânea de Entendimentos da SFC/CGU Sobre os Principais Temas de Gestão do 
Sistema “S”. Brasília: CGU, 2004. p. 6. Disponível em: 
<http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/auditoria-e-fiscalizacao/arquivos/sistemas.pdf>. Acesso 
em: 10 nov. 2014. 
5 OLIVEIRA, T. B. de. Os Serviços Sociais Autônomos e a Vedação ao Retrocesso Social. In: 
Revista JML de Licitações e Contratos, Curitiba, n. 25, p. 45, dez. 2012. 

http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/auditoria-e-fiscalizacao/arquivos/sistemas.pdf
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indubitável e assente tanto na doutrina6 quanto na jurisprudência7 é que os 
Serviços Sociais Autônomos possuem natureza jurídica de direito privado e não 
integram a Administração Pública, direta ou indireta. 

Estabelecida esta premissa, cumpre frisar que, com frequência, juristas 
e membros dos órgãos de controle referem-se a estas entidades como 
paraestatais. É preciso entender referido conceito para evitar equiparações 
equivocadas, na medida em que a doutrina diverge acerca de quais entidades 
integram aludida categoria. 

Consoante ensina Cretella Júnior, paraestatal “é vocábulo híbrido 
formado de dois elementos, a saber, a partícula grega pará, que significa ‘ao 
lado de’, ‘lado a lado’, e estatal, adjetivo formado sobre o nome latino status, 
que tem o sentido de Estado. À letra, paraestatal é algo que não se confunde 
com o Estado, porque caminha ao lado, paralelamente ao Estado”.8 

Segundo aponta Celso Antônio Bandeira de Mello, referido termo foi 
utilizado, primeiramente, no Direito Italiano, em Decreto-Lei datado de 1924, 
para se referir a entidades que atuavam ao lado das autarquias, com regime 
jurídico híbrido, com a incidência de normas públicas e privadas9. Em outras 
normas, a mesma expressão foi utilizada para se reportar às autarquias de base 
funcional, consoante alerta Maria Sylvia Zanella Di Pietro que, em elucidativo 
estudo, expõe a divergência doutrinária acerca do tema10: 

“O termo passou para o direito brasileiro com a mesma imprecisão conceitual, 
havendo diferentes correntes de pensamento a respeito de seu significado.  
José Cretella Júnior (1980: 140-141), baseando-se na lição de Miguel Reale, define as 
entidades paraestatais como ‘as autarquias que conservam fortes laços de 
dependência burocrática, possuindo, em regra, cargos criados e providos como os das 
demais repartições do Estado, âmbito de ação coincidente com o do território do 
Estado e participando amplamente do jus imperii’. 
Para Themístocles Brandão Cavalcanti, o vocábulo designa os entes autárquicos que 
têm menores laços de subordinação com o Estado. 
Esses doutrinadores que identificam entidade paraestatal e autarquia têm apoio em 
doutrina italiana que, originariamente, adotou tal entendimento. 
(...) 
Posição diversa (porque exclui as autarquias do conceito de entidade paraestatal) foi 
adotada por Hely Lopes Meirelles (2003: 362), para quem ‘entidades paraestatais são 
pessoas jurídicas de direito privado, cuja criação é autorizada por lei específica, com 
patrimônio público ou misto, para a realização de atividades, obras ou serviços de 

                                                        
6 Nesse sentido, apenas para ilustrar: JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações 
e Contratos Administrativos. 16. Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 50-51; DI PIETRO, Maria 
Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27. Ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 573. 
7 Decisão 907/97, Acórdãos 1785/13 e 3554/14, todos do Plenário do TCU; Recurso 
Extraordinário nº. 789.874/DF, Min. Rel. Teori Zavascki, Plenário, Supremo Tribunal Federal. 
8 CRETELLA JÚNIOR, José. Administração Indireta Brasileira. Rio de Janeiro: Forense, 1980. 
p. 140. 
9Apud DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27. Ed. São Paulo: Atlas, 2014, 
p. 562.  
10 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27. Ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 
562. 
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interesse coletivo, sob normas e controle do Estado’; elas são o meio-termo entre o 
público e o privado e compreendem as empresas públicas, as sociedades de economia 
mista, as fundações instituídas pelo Poder Público e os serviços sociais autônomos. 
(...) 
Para o autor (Diogo de Figueiredo Moreira Neto), as entidades paraestatais fazem 
parte da Administração Indireta. Esta é de natureza híbrida, porque compreende 
‘tanto (1) entes administrativos estatais, instituídos como desdobramento do Estado 
com personalidade de direito público, para atuar por direito próprio – as autarquias’ 
– como (2) entes administrativos paraestatais, instituídos com personalidade de 
direito privado, para atuar em atividades administrativas ou de interesse público por 
delegação legal, distinguindo-se nestas quatro subcategorias – as empresas públicas, 
as sociedades de economia mista, as subsidiárias destas e as fundações públicas com 
personalidade jurídica de direito privado. Na primeira categoria, ele inclui os serviços 
sociais autônomos. O seu entendimento aproxima-se bastante do adotado por Hely 
Lopes Meirelles, já que ambos incluem entre as entidades paraestatais: as entidades 
da administração indireta com personalidade de direito privado e os serviços sociais 
autônomos. O ponto comum entre todas elas é o fato de ser sua criação autorizada por 
lei e de exercerem atividade administrativa delegada.11 

Após reconhecer a divergência, a jurista destaca a necessidade de 
diferenciar as entidades integrantes da Administração Pública Indireta das 
paraestatais, pelas seguintes razões12: 

a) Em que pese as duas modalidades de paraestatais apontadas pelos 
juristas tenham regime jurídico híbrido, não se pode olvidar que, em relação às 
entidades integrantes da Administração Pública Indireta com personalidade de 
direito privado, a derrogação do regime jurídico privado pelo direito público é 
muito maior, justamente por integrarem a Administração Pública. Ao contrário, 
os Serviços Sociais Autônomos não estão sujeitos as mesmas normas aplicáveis 
à Administração Pública, sendo o regime jurídico de direito privado derrogado 
pelo público apenas nas situações de expressa previsão legal; 

b) Não é possível equiparar os Serviços Sociais Autônomos com a 
Administração Pública Indireta sob a justificativa de delegação de atividade 
administrativa, porquanto aludida delegação pressupõe a titularidade da 
atividade pelo Estado, o que não ocorre. Em face dos Serviços Sociais 
Autônomos não há que se falar em delegação, mas sim de fomento para o 
exercício de atividade privada de relevante interesse público e social; 

c) Mesmo as entidades da Administração Indireta que têm 
personalidade de direito privado integram a Administração Pública, 
diferentemente dos Serviços Sociais Autônomos que são colaboradores do 
Estado, mas com ele não se confundem. Assim, “se o Estado quer assumir o 
desempenho de atividade de interesse público, ele assume a sua titularidade e a 
desempenha como serviço público, seja por meio dos órgãos da Administração 
Direta, seja por meio de entidades da Administração Indireta; se ele não quer 
                                                        
11 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27. Ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 
562-563. 
12 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27. Ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 
564-565. 
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assumir a titularidade, mas reconhece o interesse público da atividade, ele a 
deixa nas mãos de particulares e lhes concede algum tipo de incentivo”.13 

Nesse sentido, cumpre alertar, utilizando, novamente, os ensinamentos 
de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, que aludidas entidades não prestam serviço 
público delegado pelo Estado. Ao revés, exercem atividades privadas de 
interesse público (serviços que não são exclusivos do Estado) e, justamente por 
isso – pela relevância pública e social – são incentivadas pelo Poder Público 
mediante subvenção decorrente de instituição compulsória de contribuições 
parafiscais incidentes sobre a folha de pagamento dos setores produtivos 
envolvidos (indústria, comércio, etc.). Portanto, a atuação do Estado é de 
fomento14 e não de prestação de serviço público15. Em suma, “não se trata de 
atividade que incumbisse ao Estado, como serviço público, e que ele transferisse 
para outra pessoa jurídica, por meio do instrumento da descentralização. Trata-
se, isto sim, de atividade privada de interesse público que o Estado resolveu 
incentivar e subvencionar”.16 

Em face do exposto, somente se julga crível enquadrar as entidades 
integrantes do Sistema “S” como paraestatais à luz do conceito adotado por 
Maria Sylvia Zanella Di Pietro, que exclui desta classificação a Administração 
Pública Indireta. Seria equívoco incluir na mesma categoria entidades que 
possuem regimes jurídicos tão díspares. 

Assim, à guisa de conclusão, “as entidades paraestatais são definidas 
como pessoas de direito privado, instituídas por particulares, com ou sem 

                                                        
13 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27. Ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 
564-565. 
14 “Os Serviços Sociais Autônomos, também chamados de Sistema “S”, criados por lei, de regime 
jurídico predominantemente de direito privado, sem fins lucrativos, foram instituídos para 
ministrar assistência ou ensino a determinadas categorias sociais e possuem autonomia 
administrativa e financeira. No cumprimento de sua missão institucional, estão ao lado do 
Estado (a atuação da União é de fomento e não de prestação de serviços público). 
Embora sejam criados por lei, não integram a Administração Direta ou Indireta. Contudo, por 
administrarem recursos públicos, especificamente as contribuições parafiscais, devem justificar 
a sua regular aplicação, em conformidade com as normas e regulamentos emanados das 
autoridades administrativas competentes”. (Grifos nossos). Entendimentos do Controle Interno 
Federal sobre a Gestão dos Recursos das Entidades do Sistema “S”. Brasília, 2009. 
15 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27. Ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 
574. 
16 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27. Ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 
574. Conforme ponderou a Unidade Técnica no relatório do Acórdão 3554/14, do Plenário do 
TCU: “38. Os Serviços Sociais Autônomos realizam atividade privada de interesse público e, por 
isso, são incentivadas pelo Poder Público. Ou seja, não prestam serviço público delegado pelo 
Estado. A participação do Estado ocorre para incentivar a iniciativa privada, mediante 
subvenção garantida por meio da instituição compulsória de contribuições parafiscais 
destinadas especificamente para essa finalidade. É atividade privada de interesse público que o 
Estado resolveu incentivar e subvencionar”. 



6 
 

autorização legislativa, para o desempenho de atividades privadas de interesse 
público, mediante fomento e controle pelo Estado.17-18  

Para Marçal Justen Filho, o Sistema “S”: 
“(...) compreende inúmeras entidades de natureza privada, mas que desempenham 
funções de natureza pública, no interesse de categorias profissionais. Costumam ser 
identificadas como serviços sociais autônomos. 

(...) 

Todas essas instituições são dotadas de personalidade de direito privado, são geridas 
pela iniciativa privada e não se sujeitam à intervenção estatal no desempenho de suas 
atividades”.19 

O denominado Sistema “S” Sindical20 (composto por entidades como 
SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEBRAE, SENAR, SEST, SENAT) “são vinculados 
às entidades patronais de grau superior e patrocinados, basicamente, por 
recursos recolhidos do próprio setor produtivo beneficiado, receberam, tanto da 
Constituição Federal de 1988, como das legislações que os criaram, inegável 
autonomia administrativa, limitada, formalmente, apenas ao controle finalístico 
pelo Tribunal de Contas, de aplicação dos recursos recebidos”.21 

Conforme reconheceu o Supremo Tribunal Federal em recente julgado: 
“Presentes no cenário brasileiro desde a década de 1940, as entidades integrantes do 
denominado Sistema ‘S’ resultaram de iniciativa estatal destinada a desenvolver a 
prestação de certos serviços de elevado valor social. Conferiu-se a entidades sindicais 
dos setores econômicos a responsabilidade de criar, organizar e administrar entidades 
com natureza jurídica de direito privado destinadas a executar serviços de amparo aos 
trabalhadores. Como fonte financiadora desses serviços, atribui-se às empresas 
vinculadas a cada um dos setores econômicos envolvidos a obrigação de recolher uma 
contribuição compulsória, incidente sobre suas folhas de pagamento”.22 

Em apertada síntese, reúnem as seguintes características na visão da 
Suprema Corte: 

“(a) dedicam-se a atividades privadas de interesse coletivo cuja execução não é 
atribuída de maneira privativa ao Estado; (b) atuam em regime de mera colaboração 
com o poder público; (c) possuem patrimônio e receita próprios, constituídos, 
majoritariamente, pelo produto das contribuições compulsórias que a própria lei de 
criação institui em seu favor; (d) possuem a prerrogativa de autogerir seus recursos, 
inclusive no que se à elaboração de seus orçamentos, ao estabelecimento de 

                                                        
17 Cumpre frisar que o termo controle é utilizado no sentido de fiscalização. 
18 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27. Ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 
565. 
19 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 16. Ed. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 50-51. 
20 Conforme terminologia utilizada no Acórdão 3554/14 – Plenário do TCU. 
21 Recurso Extraordinário nº. 789.874/DF, Min. Rel. Teori Zavascki, Plenário, Supremo 
Tribunal Federal. 
22 Recurso Extraordinário nº. 789.874/DF, Min. Rel. Teori Zavascki, Plenário, Supremo 
Tribunal Federal. 
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prioridades e à definição de seus quadros de cargos e salários, segundo orientação 
política própria”.23 

2. Regime Jurídico Aplicável ao Sistema “S”. 

Conforme aduzido anteriormente, os Serviços Sociais Autônomos que 
integram o Sistema “S” são incentivados pelo Poder Público mediante 
subvenção decorrente de instituição compulsória de contribuições parafiscais 
incidentes sobre a folha de pagamento dos setores produtivos envolvidos 
(indústria, comércio, etc.).  

Com efeito, sobre o tema prescreve a Constituição Federal: 
“Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de 
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou 
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o 
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, 
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo”. 

“Art. 240. Ficam ressalvadas do disposto no art. 195 as atuais contribuições 
compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, destinadas às entidades 
privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical”. 

Já de plano, urge frisar que há divergência doutrinária e jurisprudencial 
sobre a natureza jurídica dessas contribuições parafiscais, ou seja, se são 
recursos públicos ou privados. Ademais, o próprio conceito de recurso público, 
por si só, já acarreta divergência doutrinária. 

Carlos Alberto de Moraes Ramos Filho apresenta o conceito de receita 
pública a partir de duas perspectivas – ampla e estrita: 

“Receita pública, em sentido amplo, é toda e qualquer entrada de recursos (valores ou 
bens) nos cofres públicos, seja a que título for, isto é, qualquer que seja a razão que 
lhes dê origem. 
Em sentido estrito, consoante o magistério de Aliomar Baleeiro, é a entrada de 
recursos que, integrando-se no patrimônio público, sem quaisquer reservas, condições 
ou correspondência no passivo, vem acrescer o seu vulto, como elemento novo e 
positivo. Nesta acepção – que se situa no plano da Ciência das Finanças -, toda receita 
pública é uma entrada, mas nem toda entrada é uma receita pública, pois somente se 
qualifica como receita pública a entrada de recursos que se efetive de maneira 
permanente (definitiva) no patrimônio do Estado, isto é, que não esteja condicionada 
à sua devolução ou correspondente baixa patrimonial”.24 

Adotando o conceito estrito de recurso público, os Departamentos 
Nacionais do SESC e do SENAC, por exemplo, defendem que as contribuições 
parafiscais, muito embora tenham natureza tributária, são recursos privados 
por não ingressarem de forma definitiva nos cofres públicos e não acarretarem 
acréscimo permanente ao patrimônio público: 

                                                        
23 Recurso Extraordinário nº. 789.874/DF, Min. Rel. Teori Zavascki, Plenário, Supremo 
Tribunal Federal. 
24 RAMOS FILHO, Carlos Alberto de Moraes. Curso de Direito Financeiro. São Paulo: Saraiva, 
2012, p. 146. 



8 
 

“Se o valor do tributo se destinar ao ingresso definitivo nos cofres públicos, 
imprescindível para que o Estado cumpra suas funções típicas e possa gerir a 
economia em geral esse montante é denominado receita pública. E ainda, para 
se caracterizar como receita pública o ingresso deve gerar acréscimo 
permanente ao patrimônio público, não sujeito à devolução. 
Contrario sensu, se o recurso compulsório de natureza tributária arrecadado pelo 
Estado não ingressar ao patrimônio público, mas ao contrário, seu ingresso definitivo 
for ao patrimônio privado submetido à penhora e à usucapião, conforme dispõe as leis 
civis (Código Civil), está se falando de recurso privado”.25 

Tese semelhante defendeu o Ministro Relator do Acórdão 3554/2014, 
do Plenário do TCU: 

“6. Tais exemplos bastam para afastar as conclusões postas na instrução. É que os 
funcionários da indústria, comércio e transporte nada descontam de seus salários; os 
recursos não são públicos, mas apenas decorrentes de compulsoriedade 
legal, tal como a contribuição sindical; os benefícios pagos pelo Sistema S a seus 
empregados nada têm a ver com os dos funcionários das categorias profissionais 
relacionadas, uma vez que estes não suportam todo o sistema. Ademais, o sistema é 
financiado com recursos patronais, sendo as dotações orçamentárias 
residuais, transferidas voluntariamente por convênios e, portanto, com 
finalidade específica. Sequer o Pronatec pode ser tido como exemplo desta última 
hipótese”. (Grifos Nossos) 

Carlos Alberto de Moraes Ramos Filho, ao analisar o disposto na Lei 
4.320/64, que versa sobre Normas Gerais de Direito Financeiro, entende que 
aludida norma abarcou o conceito amplo de receita pública, pelas seguintes 
razões: 

“Cumpre notar que o direito positivo brasileiro recepciona a definição ampla de receita 
pública. Com efeito, embora não haja uma definição legal expressa acerca da receita 
pública, as entrelinhas da Lei n. 4.320/64 reconhecem como tal o ingresso de recursos 
financeiros aos cofres públicos, a qualquer título que seja, independentemente de 
acrescer o ativo do patrimônio público. Essa, aliás, é a dedução lógica que emerge da 
análise do art. 3º e do art. 11, §§ 1º a 4º, da legislação mencionada: os empréstimos, 
que para a Ciência das Finanças são meros ingressos, categorizam-se como receitas 
para o Direito Financeiro”.26 

Marçal Justen Filho também reconhece a natureza pública das 
contribuições parafiscais: 

“Todas essas instituições são dotadas de personalidade de direito privado, são geridas 
pela iniciativa privada e não se sujeitam à intervenção estatal no desempenho de suas 
atividades. Ocorre que tais entidades são beneficiárias de recursos de 
natureza pública. Existem contribuições de natureza tributária cobradas de 

                                                        
25 Posição dos Departamentos Nacionais do SESC e do SENAC a respeito da “Cartilha” 
Entendimentos do Controle Interno Federal sobre a Gestão dos Recursos das Entidades do 
Sistema “S”, com fundamento na legislação específica, doutrina e jurisprudência. Divisão 
Jurídica CNC/SESC/SENAC. Rio de Janeiro, 2010, p. 06. 
26 RAMOS FILHO, Carlos Alberto de Moraes. Curso de Direito Financeiro. São Paulo: Saraiva, 
2012, p. 147. 
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integrantes das diversas categorias profissionais, em cujo proveito se desenvolve a 
atuação das entidades”.27 (Grifos Nossos) 

No mesmo sentido é a orientação da CGU e a posição majoritária do 
TCU: 

“Os Serviços Sociais Autônomos, também chamados de Sistema “S”, são entidades 
criadas por lei, de regime jurídico de direito privado, sem fins lucrativos, e foram 
instituídas para ministrar assistência ou ensino a determinadas categorias sociais, 
tendo autonomia administrativa e financeira. No cumprimento de sua missão 
institucional estão ao lado do Estado. Embora sejam criados por lei, não integram a 
Administração Pública Direta ou Indireta, contudo, por administrarem recursos 
públicos, especificamente as contribuições parafiscais, devem justificar a sua 
regular aplicação, em conformidade com as normas e regulamentos emanados das 
autoridades administrativas competentes”.28 (Grifos Nossos) 
(...) 

“Por consequência, as entidades do Sistema S se sujeitam ao sistema de controle da 
Administração Pública, bem como têm obrigação de prestar contas da aplicação dos 
recursos públicos que recebem (art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal)”.29 

Independentemente da tese adotada, o fato é que os Serviços Sociais 
Autônomos, muito embora tenham natureza de direito privado, não possuem a 
mesma liberdade da iniciativa privada. Referidas entidades, por gerirem 
recursos decorrentes de contribuições parafiscais, por desempenharem 
atividades de interesse público e por possuírem inúmeros privilégios próprios 
das pessoas jurídicas de direito público, são fiscalizadas pelo Tribunal de Contas 
da União, por força do disposto no art. 70, parágrafo único, da Constituição 
Federal: 

“Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 
da União e das entidades da Administração direta e indireta, quanto à legalidade, 
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será 
exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de 
controle interno de cada Poder. 

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 
que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos 

                                                        
27 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 16. Ed. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 50-51. 
28 CGU. Entendimentos do controle interno federal sobre a gestão dos recursos das entidades 
do Sistema “S”. Brasília: CGU, 2013. Disponível em: 
<http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/auditoria-e-fiscalizacao/arquivos/sistemas.pdf>. Acesso 
em: 20 jan. 2015. 
29 Acórdão 1785/2013 – Plenário, do TCU. “48. A manutenção dos Serviços Sociais Autônomos é 
efetivada por dotações orçamentárias, por contribuições incidentes sobre a folha de salários das 
empresas que pertencem à categoria correspondente e por receita de serviços. Esses recursos, 
sem dúvida, são de caráter público, em especial as contribuições, por terem natureza tributária 
– em vista de sua obrigatoriedade”. Relatório do Acórdão 3554/14 – Plenário do TCU. Em 
sentido contrário foi o voto do Ministro Relator no mesmo Acórdão: “(...) os recursos não são 
públicos, mas apenas decorrentes de compulsoriedade legal, tal como a contribuição sindical”. 

http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/auditoria-e-fiscalizacao/arquivos/sistemas.pdf
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ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de 
natureza pecuniária”.30 

Frise-se que, mesmo para aqueles que defendem a natureza privada das 
contribuições parafiscais, é inquestionável o dever do Sistema “S” de prestar 
contas ao TCU, em face da intelecção do parágrafo único do art. 70, da 
Constituição Federal, que determina que prestará contas qualquer pessoa que 
utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros e valores pelos quais 
a União responda. Assim, sob qualquer viés – recurso público ou privado – a 
submissão à fiscalização do TCU é inquestionável. 

Nesse sentido manifestou-se a Corte: 
“11. Obviamente que isso não implica descuidar de regras balizadoras da ação 
institucional, pois embora as entidades do Sistema ‘S’ sejam dotadas de personalidade 
jurídica de direito privado, são entes que prestam serviço de interesse público ou 
social, beneficiadas com recursos oriundos de contribuições parafiscais pelas quais hão 
de prestar contas à sociedade.”31 

Para os adeptos da natureza pública das contribuições parafiscais, com 
maior razão, o controle é indispensável, porquanto, além de decorrer de 
previsão expressa do art. 70, da Constituição Federal, é corolário do princípio 
republicano, consoante as precisas lições de Carlos Ayres Britto: 

“Tão elevado prestígio conferido ao Controle Externo e a quem dele mais se ocupa, 
funcionalmente, é reflexo direto do princípio republicano. Pois, numa república, 
impõe-se responsabilidade jurídica pessoal a todo aquele que tenha competência (e 
consequente dever) de cuidar de tudo o que é de todos, assim do prisma da decisão, 
como do prisma da gestão. E tal responsabilidade implica o compromisso da melhor 
decisão e da melhor administração possíveis. Donde a exposição de todos eles (os que 
decidem sobre a res publica e os que a gerenciam) à comprovação do estrito 
cumprimento dos princípios constitucionais e dos preceitos legais que lhes sejam 
especificamente exigidos.”32. 

Na mesma esteira é a doutrina de Marcos Felipe Aragão Moraes: 
“Nesta temática, é fato que os serviços sociais autônomos, por gerirem recursos 
públicos, estão vinculados à primazia da responsabilidade e da prestação de contas na 
gestão da coisa oriunda do povo, e por consequência, submetidos ao controle externo, 
consoante a inteligência do artigo 70, parágrafo único da CRFB/88”.33 

                                                        
30 “Nesta temática, é fato que os serviços sociais autônomos, por gerirem recursos públicos, 
estão vinculados à primazia da responsabilidade e da prestação de contas na gestão da coisa 
oriunda do povo, e por consequência, submetidos ao controle externo, consoante a inteligência 
do artigo 70, parágrafo único da CRFB/88”. MORAES, Marcos Felipe Aragão. A controvertida 
competência da Controladoria Geral da União para atuar junto aos serviços sociais 
autônomos. Revista JML de Licitações e Contratos nº. 33, seção Coluna Jurídica do Sistema S, 
p. 40. 
31 TCU. Acórdão nº 7/2002 – Plenário. Rel.: Min. Lincoln Magalhães da Rocha. 
32 BRITTO, Carlos Ayres. O Regime Constitucional dos Tribunais de Contas. O Novo Tribunal de 
Contas - órgão protetor dos direitos fundamentais. Belo Horizonte: Editora Fórum, 3ª edição, 
pág. 73. 
33 MORAES, Marcos Felipe Aragão. A Controvertida Competência da Controladoria Geral da 
União para atuar junto aos Serviços Sociais Autônomos. Revista JML de Licitações e Contratos 
Administrativos nº. 33, Seção Coluna Jurídica do Sistema “S”, out./dez. de 2014, p. 40-48.  
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Do regime jurídico aplicável ao Sistema “S” advém o dever de aplicar os 
recursos de forma isonômica, eficiente, econômica e estritamente nas atividades 
de relevante interesse público para as quais cada Serviço Social Autônomo foi 
criado, sendo a licitação, como regra, o procedimento previsto no ordenamento 
jurídico para tal escopo.34  

Especificamente em relação às entidades integrantes do Sistema “S”, o 
dever de licitar está expresso no art. 1º dos Regulamentos de Licitações e 
Contratos. Portanto, para salvaguardar a observância do interesse público na 
gestão das atividades executadas pelos Serviços Sociais Autônomos, estes não 
terão liberdade para contratar com qualquer um, a exemplo do que ocorre com 
outras pessoas jurídicas privadas, mas, deverão, sim, realizar um procedimento 
prévio à contratação, denominado licitação, salvo as exceções expressamente 
previstas na legislação. 

Embora as entidades integrantes do Sistema “S” estejam obrigadas a 
licitar, não se submetem aos estritos termos da Lei nº 8.666/1993, em face da 
inexistência de previsão expressa no art. 1º, parágrafo único, que elencou todas 
as entidades submetidas aos seus termos: 

“Art. 1º. Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos 
pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações 
no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da 
Administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as 
empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas 
direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.” 

Verifica-se, portanto, que a Lei não contemplou os Serviços Sociais 
Autônomos, o que levou o Tribunal de Contas da União a proferir a Decisão nº 
907/97, sedimentando o entendimento de que tais entidades sujeitam-se aos 
seus Regulamentos próprios, nos seguintes termos: 

“1.1 – improcedente, tanto no que se refere à questão da ‘adoção’ pelo SENAC/RS, da 
praça pública Daltro Filho, em Porto Alegre – RS, quanto no que tange aos processos 
licitatórios, visto que, por não estarem incluídos na lista de entidades 
enumeradas no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 8.666/1993, os 
Serviços Sociais Autônomos não estão sujeitos à observância dos estritos 
procedimentos na referida Lei, e sim aos seus regulamentos próprios 
devidamente publicados;” (TCU. Decisão nº 907/1997 – Plenário. Rel.: Min. 
Lincoln Magalhães da Rocha.).35 (Grifos nossos) 

                                                        
34 Diversa é a posição de Marçal Justen Filho: “Reputa-se que a origem pública dos recursos não 
acarreta a submissão da entidade ao regime licitatório. Nem cabe impor o dever de entidades 
privadas submeterem um regimento de licitações à prévia aprovação do TCU. Não existe 
qualquer dispositivo legal criando esse dever. Portanto, discorda-se da orientação adotada pelo 
TCU relativamente a este tema”. JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos. 16. Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 53. 
35 Acerca do tema, recomenda-se a leitura da Revista JML de Licitações e Contratos Edição 
Especial: Sistema “S” – Dever de Licitar – Não Aplicação Direta da Lei nº 8.666/1993 – 
Observância de seus regulamentos. Comentários às Decisões Paradigmas, Curitiba, p. 83, 
dez.2006. 
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No mesmo sentido, cumpre colacionar o Acórdão 519/14, do Plenário do 
TCU: 

“21. Da tensão dialética imposta pelos referenciados dispositivos constitucionais é que 
se conforma o conceito de autonomia dos Serviços Sociais Autônomos. Não se lhes 
aplicam as normas da Administração Pública, somente os princípios constitucionais e 
legais”. 

Nessa perspectiva, as obras, serviços, compras e alienações realizadas 
pelos Serviços Sociais Autônomos subordinam-se aos Regulamentos dessas 
entidades e devem ser precedidas de licitação, conforme preceitua o art. 1º da 
norma, excetuadas as hipóteses de dispensa e inexigibilidade. 

Importa destacar que ditos Regulamentos possuem regras próprias e 
simplificadas, sendo assim, se, num caso concreto, elas não forem suficientes 
para resolver dúvidas ou conflitos, deverão servir como parâmetro os princípios 
esculpidos no art. 2º do próprio Regulamento. 

Desde a paradigmática Decisão 907/97, do Plenário, o Tribunal de 
Contas da União vem entendendo que as entidades do Sistema “S”, muito 
embora não se confundam com a Administração Pública, se sujeitem aos 
princípios aplicáveis à despesa pública. 

Tendo em vista o peculiar regime jurídico das entidades do Sistema “S”, 
deve o Tribunal de Contas se preocupar em verificar mais a concretização das 
finalidades e dos objetivos desses Serviços Sociais do que a observância dos 
procedimentos previstos na Lei nº 8.666/1993, aos quais não estão vinculados, 
conforme já asseverado.36 

Porém, na visão tradicional e majoritária da Corte de Contas, o fato de 
não se submeterem à citada Lei não as exime do dever de respeitar os princípios 
constitucionais e legais atinentes às despesas públicas: 

“4. Em julgados recentes (Decisão nº 907/1997 – Plenário, Decisão nº 080/1998 – 
Segunda Câmara, Acórdão nº 023/1998 – Primeira Câmara, entre outros), tem-se 
solidificado no TCU o entendimento, do qual compartilho, de que a fiscalização a ser 
exercida sobre esses entes deve-se ater mais à efetividade na concretização de seus 
objetivos e metas do que à observância dos estritos procedimentos da Lei nº 
8.666/1993, sendo permitida a elaboração de Regulamentos internos de licitações e 
contratos com procedimentos simplificados e adequados às especificidades daquelas 
entidades, obviamente respeitados os princípios constitucionais e legais 
aplicáveis à despesa pública.37 
(...) 

                                                        
36 “8. Dessa forma, a fim de resguardar o poder discricionário dos integrantes do Sistema ‘S’, as 
determinações deste Tribunal para modificação das normas próprias dessas entidades devem se 
restringir aos casos em que, efetivamente, verificar afronta, ou risco de afronta, aos princípios 
regentes da Administração Pública. Essa orientação foi recentemente reforçada na sessão de 21 
de maio do corrente ano, quando a 2ª Câmara discutiu a contratação direta por inexigibilidade 
de licitação, disciplinada no art. 10 da Resolução Sesc nº 1.102/2006 (TC 016.691/2007-6, 
Prestação de Contas do Sesc/SP relativas a 2006, Acórdão nº 2.790/2013 – Segunda Câmara)” 
(TCU. Acórdão nº 1.393/2013 – Plenário). 
37 TCU. Acórdão nº 139/1999 – Primeira Câmara. Rel.: Min. Marcos Vilaça. 
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7. Em que pese o posicionamento anteriormente adotado por este Tribunal nos autos, 
e mesmo considerando que os embargos de declaração se prestam a dirimir falhas de 
obscuridade, omissão ou contradição verificadas na decisão proferida, registro que o 
TCU tem o entendimento pacificado de que as entidades do Sistema ‘S’, 
entre elas o Serviço Social do Comércio (Sesc), não estão obrigadas a 
seguir rigorosamente os termos da Lei nº 8.666/1993 e não são alcançadas 
pelo comando contido no art. 4º do Decreto nº 5.450/2005, que impõe a utilização da 
modalidade pregão para a aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito da União. 
Tais entidades, que não integram a Administração direta e nem a indireta, estão 
obrigadas ao cumprimento de seus Regulamentos próprios, os quais 
devem estar pautados nos princípios gerais do processo licitatório e 
consentâneos ao contido no art. 37, caput, da Constituição Federal (TCU. 
Acórdãos nºs 1.188/2009, 1.029/2011, 1.695/2011, 2.965/2011 e 526/2013 – Todos do 
Plenário).38  
(...) 
10. Não obstante o fato de os Serviços Sociais Autônomos não se sujeitarem aos 
ditames da Lei nº 8.666/1993, devem seus Regulamentos próprios atender aos 
princípios básicos que regem a Administração Pública, dispostos no art. 37 da 
Constituição Federal, em especial os da impessoalidade, da moralidade e da igualdade” 
(TCU. Acórdão nº 1.785/2013 – Plenário). (Grifos nossos) 

Não obstante, recentemente, dois julgados perfilharam tese diversa, 
dando a entender que os Serviços Sociais Autônomos integrantes do Sistema “S” 
não estariam vinculados aos princípios aplicáveis à Administração Pública, 
notadamente aqueles esculpidos no art. 37, da Constituição Federal. 

Cumpre colacionar julgado do STF sobre o tema: 
“8. Por outro lado, não procede a alegação de que o só fato de serem os serviços sociais 
autônomos subvencionados por recursos públicos seria circunstância determinante da 
submissão das entidades do Sistema “S” aos princípios previstos no art. 37, caput, da 
Constituição, notadamente no que se refere à contratação de seu pessoal. Tal relação 
de causa e efeito, além de não prevista em lei e nem ser decorrência de norma ou 
princípio constitucional, jamais foi cogitada para outras entidades de direito privado 
que usufruem de recursos públicos, como as de utilidade pública declarada, as 
entidades beneficentes de assistência social e mesmo as entidades sindicais, também 
financiadas por contribuições compulsórias”.39 

E nesse sentido foi o Acórdão 3554/14, do Plenário do TCU (em que 
pese esta não ser a tese majoritária da Corte de Contas), cujo registro é salutar: 

“17.  Relembro de passagem de meu Voto, no qual falei de nossa tentação publicista 
de declarar a autonomia e a liberdade de auto-gestão do Sistema, falando da 
inaplicabilidade de normas como a Lei 8.666/1993, averbando, contraditoriamente, 
que o Sistema só está submetido aos princípios da administração pública. Ora, se são 
privados não estão regidos por princípios da administração pública. Prova é que eles 
não se submetem ao princípio da legalidade administrativa. Ao contrário, quando 
falamos em princípios da moralidade, da legitimidade, da eficiência, estamos a falar de 
meta-princípios, aplicáveis a todos indistintamente. Aos incrédulos dou um exemplo: 
quando a lei fundamental declara o direito fundamental à propriedade, ao mesmo 
tempo declara a função social da mesma, dizendo desapropriáveis as propriedades 

                                                        
38 TCU. Acórdão nº 1.392/2013 – Plenário. 
39 Recurso Extraordinário nº. 789.874/DF, Min. Rel. Teori Zavascki, Plenário, Supremo 
Tribunal Federal. 
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improdutivas. Nada mais está a falar o texto constitucional do que a produtividade 
(eficácia e eficiência) na iniciativa privada. O mesmo se pode dizer do instituto da 
encampação de empresas”. 

Em sentido contrário, cumpre colacionar excerto da cartilha específica 
da CGU sobre a Gestão dos Recursos do Sistema “S”:  

13. As entidades do Sistema ‘S’ estão obrigadas a seguir as regras da Lei nº 
8.666/1993 nas suas licitações e contratos? 

Não. As entidades do Sistema ‘S’ devem utilizar Regulamento próprio de licitações e 
contratos. Porém, a exigência de que a Lei nº 8.666/1993 seja observada por entidades 
do Sistema ‘S’ pode ser justificada em duas hipóteses: ausência de regra específica no 
Regulamento próprio da entidade ou existência, no mesmo Regulamento, de 
dispositivo que contrarie os princípios gerais da Administração Pública. Assim, as 
entidades do Sistema ‘S’ devem, nas contratações de bens e serviços, 
observar o disposto em seus Regulamentos e os princípios da 
Administração Pública.”40 (Grifos nossos) 

Por derradeiro, o Supremo Tribunal Federal, ao proferir Medida 
Cautelar em Mandado de Segurança (nº. 33.442 – Distrito Federal) suspendeu 
liminarmente os efeitos do item 9.2.2 do Acórdão 2.965/2011, que fora 
confirmado pelos Acórdãos 2.322/2014 e 3.211/2014, os quais tiveram o condão 
de exigir do SENAC a adoção de procedimentos previstos na Lei nº. 8.666/93.  

O Min. Relator Gilmar Mendes reconheceu que “as entidades do 
Sistema ‘S’ desempenham atividades privadas de interesse coletivo, em regime 
de colaboração com o poder público, e possuem patrimônio próprio e receitas 
próprias, bem como a prerrogativa de autogestão de seus recursos. São 
patrocinadas por recursos recolhidos do setor produtivo beneficiado, tendo 
recebido inegável autonomia administrativa, embora se submetam à fiscalização 
do Tribunal de Contas da União”. 

Com efeito, percebe-se uma tendência do Supremo Tribunal Federal e, 
de maneira mais isolada em alguns acórdãos do TCU, em reconhecer uma maior 
autonomia do Sistema “S” na gestão dos recursos. Por um lado, esta tendência 
vem atender a uma antiga demanda dos Serviços Sociais Autônomos, os quais 
não devem ser confundidos com a Administração Pública. Por outro lado, não se 
pode olvidar que essa flexibilização não pode ser confundida com total 
liberdade, na medida em que, conforme previsto em seus Regulamentos, tais 
entidades estão sujeitas a princípios que impedem aludida liberdade, a exemplo 
da isonomia, impessoalidade, dentre outros. O que se exige, sempre, é uma 
gestão responsável e pautada na consecução das suas atividades finalísticas. 

 
 

                                                        
40 CGU. Entendimentos do controle interno federal sobre a gestão dos recursos das entidades 
do Sistema “S”. Brasília: CGU, 2013. Disponível em: 
<http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/auditoria-e-fiscalizacao/arquivos/sistemas.pdf>. Acesso 
em: 10 nov. 2014. 

http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/auditoria-e-fiscalizacao/arquivos/sistemas.pdf

