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DJE 227, divulgado em 18/11/2014  

Ementa 

Administrativo e constitucional. Serviços Sociais Autônomos vinculados a entidades 

sindicais. Sistema “S”. Autonomia administrativa.  Recrutamento de pessoal. Regime 

jurídico definido na legislação instituidora. Serviço Social do Transporte. Não 

submissão ao princípio do concurso público (art. 37, II, da CF). 

1. Os serviços sociais autônomos integrantes do denominado Sistema “S”, vinculados a 

entidades patronais de grau superior e patrocinados basicamente por recursos 

recolhidos do próprio setor produtivo beneficiado, ostentam natureza de pessoa 

jurídica de direito privado e não integram a Administração Pública, embora colaborem 

com ela na execução de atividades de relevante significado social. Tanto a Constituição 

Federal de 1988, como a correspondente legislação de regência (como a Lei 8.706/93, 

que criou o Serviço Social do Trabalho – SEST) asseguram autonomia administrativa a 

essas entidades, sujeitas, formalmente, apenas ao controle finalístico, pelo Tribunal de 

Contas, da aplicação dos recursos recebidos. Presentes essas características, não estão 

submetidas à exigência de concurso público para a contratação de pessoal, nos moldes 

do art. 37, II, da Constituição Federal. Precedente: ADI 1864, Rel. Min. Joaquim 

Barbosa, DJe de 2/5/2008. 

2. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 

Por: JML Consultoria1 

O acórdão em comento cinge-se à análise sobre a aplicabilidade do art. 37, II, 
da CF/88 às Entidades do Sistema “S”, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
contratação de pessoal por meio de concurso público: 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
(...) 

                                                           
1 Texto elaborado pelos Consultores: Ana Carla Gonçalves Coelho; Ana Carolina Coura Vicente Machado; Caroline Rodrigues da 
Silva; Eduardo Meira Ribas; Juliano José Lopes; Julieta Mendes Lopes Vareschini; Nyura Disconzi da Silva; Priscila Segala. 



 

 

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 
público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do 
cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)” 

Na sessão de julgamento, a natureza jurídica das Entidades do Sistema “S” foi 

amplamente debatida, constando no voto do Ministro Celso de Mello o seguinte: 

“Cabe observar, no entanto, que os entes que compõe o denominado Sistema “S” qualificam-

se como entidades de cooperação, que desenvolvem atividade de interesse coletivo, sendo 

certo, ainda que o fato de se submetem ao controle finalístico do Tribunal de Contas da União 

e de receberem contribuições de natureza parafiscal não basta para definir tais entidades 

como pessoas jurídicas integrantes da Administração Pública. (...) 

O art. 240 da Lei Fundamental deixou claro esse aspecto ao explicitamente referir-se ao 

caráter privado da personalidade jurídica de tais entidades, que atuam em regime de 

colaboração com o Poder Público.”
2
 

Cumpre destacar as considerações do Ministro Relator Teori Zavascki, no 
sentido de que os Serviços Sociais Autônomos3 sequer estão obrigados aos princípios 
gerais aplicáveis à Administração Pública na contratação de pessoal: 

“Presente esse quadro normativo, pode-se afirmar que os serviços sociais do Sistema “S”, 
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. 
(...) 
8. Por outro lado, não procede a alegação de que só o 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 reação 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. 
No caso específico do SEST, a Lei 8.706/93, que o criou, enuncia o regime jurídico que deve 
pautar a sua atuação e os limites a que fica submetido, que são, essencialmente, a submissão 
à fiscalização da aplicação de seus recursos pelo Tribunal de Contas da União (art. 70 da CF e 

                                                           
2 Excerto extraído do voto do Ministro Celso de Mello. 
3 “4. É importante não confundir essas entidades, nem equipará-las com outras criadas após a Constituição de 1988, cuja 
configuração jurídica tem peculiaridades próprias. É o caso, por exemplo, da Associação das Pioneiras Sociais - APS (serviço social 
responsável pela manutenção da Rede SARAH, criada pela Lei 8.246/91), da Agência de Promoção de Exportações do Brasil – APEX 
(criada pela Lei 10.668/03) e da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI (criada pela Lei 11.080/04). 
Diferentemente do que ocorre com os serviços autônomos do Sistema “S”, essas novas entidades (a) tiveram sua criação 
autorizada por lei e implementada pelo Poder Executivo, não por entidades sindicais; (b) não se destinam a prover prestações 
sociais ou de formação profissional a determinadas categorias de trabalhadores, mas a atuar na prestação de assistência médica 
qualificada e na promoção de políticas públicas de desenvolvimento setoriais; (c) são financiadas, majoritariamente, por dotações 
orçamentárias consignadas no orçamento da própria União (art. 2º, § 3º, da Lei 8.246/91, art. 13 da Lei 10.668/03 e art. 17, I, da 
Lei 11.080/04); (d) estão obrigadas a gerir seus recursos de acordo com os critérios, metas e objetivos estabelecidos em contrato 
de gestão cujos termos são definidos pelo próprio Poder Executivo; e (e) submetem-se à supervisão do Poder Executivo, quanto à 
gestão de seus recursos.” (Excerto extraído do voto do Ministro Relator Teori Zavascki) 



 

 

1º da Lei 8.706/93), a sujeição a auditorias a cargo do Ministério dos Transportes (Decreto-lei 
772/69) e a aprovação de seu orçamento pelo Poder Executivo (artigo 11 da Lei 2.613/55). 
Não há, portanto, qualquer imposição normativa de observância obrigatória dos princípios 
gerais da Administração Pública na contratação de pessoal, diferentemente do que ocorre 
com outros serviços sociais (como as já citadas APS, APEX e ABDI) e outras espécies de 
entidades colaboradoras com o poder público, cuja disciplina geral impõe a observância 
desses princípios. (...) 
9. Cumpre enfatizar, finalmente, que a não obrigatoriedade de submissão das entidades do 
Sistema “S” aos ditames do art. 37, notadamente ao seu inciso II, da Constituição, não 
exime essas entidades de manter um padrão de objetividade e eficiência na contratação e 
nos gastos com seu pessoal. Essa exigência constitui requisito de legitimidade da aplicação 
dos recursos que arrecadam para a manutenção de sua finalidade social. Justamente em 
virtude disso, cumpre ao Tribunal de Contas da União, no exercício de sua atividade 
fiscalizatória, exercer controle sobre a manutenção desse padrão de legitimidade, 
determinando, se for o caso, as providências necessárias para coibir eventuais distorções ou 
irregularidades.”

4
 (grifou-se) 

Em que pese o entendimento retro mencionado que sinaliza a inexistência de 
obrigatoriedade das Entidades observarem os princípios que norteiam a atividade 
administrativa, especificamente em relação à contratação de pessoal, e que estão 
insculpidos no caput do art. 37 da CF/88, fato é que todas as contratações das 
Entidades do Sistema “S”, seja de pessoal, de bens, serviços, etc., devem preceder de 
justificativa adequada, da observância de procedimento específico, à luz de seus 
Regulamentos próprios e demais normas e princípios aplicáveis em consonância com 
suas finalidades institucionais. Sobre o tema, o Ministro Gilmar Mendes sinaliza: 

“É claro que afirmar que não se fará, ou não é obrigatório, o concurso público não significa 

que não se devam ter critérios, como o Relator está a assentar. Isso é extremamente 

importante que se diga: que haja, de fato, estatutos, critérios, e é importante que isso seja 

realmente ressaltado.”
5
 

Por oportuno, cabe destacar que a Corte de Contas determina que a 

contratação de pessoal pelas Entidades do Sistema “S” seja feita mediante processo 

seletivo, admitindo a simplificação do mesmo mediante a observância dos princípios 

constitucionais, cabendo a cada Entidade normatizar os procedimentos através de 

Regulamentos próprios, tanto para a seleção de empregados como no que se refere à 

implantação do Plano de Cargos e Salários, estabelecendo os critérios e demais 

aspectos relevantes à realidade da Entidade: 

“(...) O TCU considera que os empregados das entidades do Sistema "S" são regidos pela CLT e 

que as contratações não devem ser realizadas com o rigor que o inciso II do art. 37 da 

Constituição Federal, reconhecendo a faculdade que os entes têm de editar suas normas 

internas, desde que não violem os princípios que são caros ao Poder Público. 

38. Dessa maneira o procedimento para as contratações podem ser simplificados, mas 

devem atentar para questões como legalidade, publicidade, imparcialidade e outros.”
6
 

(grifou-se) 

                                                           
4 Excerto extraído do voto do Ministro Relator Teori Zavascki. 
5 Excerto extraído do voto do Ministro Gilmar Mendes. 
6 TCU. Acórdão 7873/12. Segunda Câmara. 



 

 

Com referência à regulamentação da matéria no âmbito de cada Entidade, 

Carlos Nivan Maia tece as seguintes considerações, sinalizando o dever de observar os 

princípios constitucionais: 

“No que tange ao Plano de Cargos e Salários no âmbito das entidades do Serviço Social 

Autônomo, as determinações do TCU são no sentido de que programem, se ainda não o 

fizeram, medidas administrativas visando à implantação de Plano de Cargos e Salários que 

contemple, entre outros aspectos, a quantidade de cargos efetivos e de confiança, a forma de 

ingresso, a atribuição de cada cargo, a remuneração, a jornada de trabalho, os direitos e 

deveres do regime disciplinar. 

Nesse diapasão, devem ser mantidas compatibilidade e adequação de seu Regimento 

Interno e de seu Plano de Cargos e Salários à legislação aplicável, em particular, aos 

Regulamentos/Regimentos de cada área, de modo a proibir nomeações irregulares (sem o 

prévio processo seletivo) de empregados para cargos que não são de chefia ou livre 

provimento e promoções funcionais entre cargos diversos, observada a jurisprudência do 

TCU sobre a questão. (...) 

Se não houver compatibilidade entre o regulamento de pessoal da entidade e a legislação 

aplicável, a exemplo de Resoluções dos órgãos superiores de cada área, tais regulamentos 

devem ser reformulados, alinhando-os às normas superiores, bem como aos princípios 

constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade, isonomia e publicidade.”
7
 

(grifou-se) 

A Ministra Rosa Weber, por sua vez, destacou em seu voto inúmeras decisões 

proferidas pela Justiça do Trabalho, desde a primeira instância até o entendimento do 

Tribunal Superior do Trabalho, no sentido de que o preenchimento do quadro de 

empregados das Entidades do Sistema “S” prescinde de concurso público, asseverando 

que: 

“No mérito, tenho posição firmada quanto ao presente tema, que foi levada ao Tribunal 

Superior do Trabalho, quando eu o integrava, em inúmeras ações civis públicas ajuizadas pelo 

Ministério Público do Trabalho, e lá me posicionei na mesma linha defendida pelo eminente 

Relator. (...) 

Não vejo, com todo o respeito a eventuais compreensões contrárias, razões para alterar meu 

entendimento. Voltei a refletir sobre o tema, mas, em consonância com a própria 

jurisprudência desta Suprema Corte em sua ênfase à natureza jurídica de direito privado das 

entidades do chamado Sistema “S”, concluo pela inaplicabilidade d art. 37, II, da Constituição 

da República à espécie, enquanto não integrantes, tais como serviços sociais autônomos, à 

administração pública direta ou indireta.”
8
 

O Tribunal de Contas da União posiciona-se pela necessidade de haver um 

processo seletivo público, fato reconhecido pela Justiça Trabalhista9, sinalizando que o 

certame deve propiciar a participação de todos os interessados que atendam as 

                                                           
7 MAIA, Carlos Nivan. Manual do Gestor do Sistema ‘S’. São Paulo: SESI Editora, 2012, p. 255. 
8 Excerto extraído do voto da Ministra Rosa Weber. 
9 “Não sendo o Recorrente um ente público, não se submete às exigências do art. 37, II da Carta Magna. A exigência do Tribunal de 
Contas da União é que haja um processo seletivo público, tendo em vista que este órgão recebe recursos públicos, o que, de 
forma alguma, confunde-se com o concurso público a que faz referência o artigo constitucional supracitado.” (TST. RR 00565-
2006-404-14-40, DJ 04/04/2008) 



 

 

exigências contidas no edital, além de ser precedido de ampla publicidade e definição 

de critérios objetivos para a seleção, assegurando isonomia a todos os participantes: 

“Acórdão: (...) 

9.2. admitir que os serviços sociais autônomos possam promover, à sua discricionariedade, 

seleções externas e internas para o recrutamento de pessoal, preservado o processo 

seletivo público externo para o ingresso de funcionários nos seus quadros; 

9.3. recomendar às entidades integrantes do Sistema "S" que, em conjunto, elaborem um 

regulamento que discipline a utilização dos processos de recrutamento interno para o 

preenchimento de cargos de seus quadros, fixando regras claras e objetivas que resguardem 

o atendimento dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

eficiência e publicidade;”
10

 (grifou-se) 

No mesmo sentido orienta a Controladoria-Geral da União: 

“8. O que deve ser observado na contratação de pessoal pelas entidades do Sistema “S”? 
A contratação de pessoal pelas entidades do Sistema “S”, por meio de seleções externas ou 
internas, deve obedecer aos princípios constitucionais da publicidade, impessoalidade, 
moralidade, finalidade e igualdade, bem como deve balizar-se em critérios objetivos de 
avaliação, cabendo ressaltar que o ingresso inicial nos quadros funcionais dessas entidades 
faz-se necessariamente por meio de seleção pública externa.”

11
 (grifou-se) 

De todo o exposto, acerca da questão basilar tratada no acórdão em análise 
sobre a obrigatoriedade das Entidades do Sistema “S” em admitir empregados 
exclusivamente através da realização de concursos públicos, restou pacífico através de 
votação unânime o entendimento já existente na doutrina e jurisprudência 
majoritárias, que também é corroborado pela Consultoria JML:  

“(...) o SEST, assim como as demais entidades do Sistema “S”, tem natureza privada e não 
integra a Administração Pública, direta ou indireta, a ele não se aplica o inciso II do artigo 37 
da Constituição.”

12
 (grifou-se) 

Não obstante, muito embora se reconheça que o concurso público não se 

aplica aos Serviços Sociais Autônomos, tendo em vista que não integram a 

Administração Pública, julga-se que, em face dos princípios aplicáveis a estas 

Entidades, principalmente os da isonomia, moralidade, impessoalidade e publicidade, 

deve-se, ao menos, estabelecer regras transparentes e objetivas na seleção de pessoal. 

Conforme reconhece a Suprema Corte “a não obrigatoriedade de submissão das 

entidades do denominado Sistema “S” aos ditames constitucionais do art. 37, 

notadamente ao seu inciso II, não as eximiria de manter um padrão de objetividade e 

eficiência na contratação e nos gastos com seu pessoal”13. 

 
 

 

                                                           
10 TCU. Acórdão 369/09. Plenário. No mesmo sentido: TCU. Acórdão 2305/07. Plenário. 
11 CGU. Entendimentos do Controle Interno Federal sobre a Gestão dos Recursos das Entidades do Sistema "S". Brasília: 2013, p. 11. 
12 Excerto extraído do voto do Ministro Relator Teori Zavascki. 
13 Excerto extraído do voto do Ministro Relator Teori Zavascki. 


