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RECURSO EXTRAORDINÁRIO 789.874 DISTRITO FEDERAL
RELATOR
RECTE.(S)
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ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)

: MIN. TEORI ZAVASCKI
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
: SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST
: JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL E OUTRO(A/S)
: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO
COOPERATIVISMO - SESCOOP
: PAULO ROBERTO GALLI CHUERY E OUTRO(A/S)
: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC
: SERVIÇO
NACIONAL
DE
APRENDIZAGEM
COMERCIAL - SENAC
: MARIA ELIZABETH MARTINS RIBEIRO E
OUTRO(A/S)
: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI
: SERVIÇO
NACIONAL
DE
APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL - SENAI
: CARLOS MÁRIO DA SILVA VELLOSO FILHO E
OUTRO(A/S)
: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR
: RODOLFO GIL MOURA REBOUÇAS E OUTRO(A/S)

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
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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.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência do
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, na conformidade da ata de
julgamentos e das notas taquigráficas, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso, decidindo o tema 569, nos termos do voto
do Relator. Ausente o Ministro Roberto Barroso, participando do “Yale
Global Constitutionalism Seminar”, na Universidade de Yale. Falaram, pelo
recorrido Serviço Social do Transporte – SEST, o Dr. José Alberto Couto
Maciel; pelos amici curiae Serviço Social da Indústria – SESI e Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, o Ministro Carlos Mário
da Silva Velloso; e, pelo Ministério Público Federal, o Dr. Rodrigo Janot
Monteiro de Barros, Procurador-Geral da República.
Brasília, 17 de setembro de 2014.
Ministro TEORI ZAVASCKI
Relator
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 789.874 DISTRITO FEDERAL
RELATOR
RECTE.(S)
PROC.(A/S)(ES)
RECDO.(A/S)
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)

: MIN. TEORI ZAVASCKI
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
: SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST
: JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL E OUTRO(A/S)
: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO
COOPERATIVISMO - SESCOOP
: PAULO ROBERTO GALLI CHUERY E OUTRO(A/S)
: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC
: SERVIÇO
NACIONAL
DE
APRENDIZAGEM
COMERCIAL - SENAC
: MARIA ELIZABETH MARTINS RIBEIRO E
OUTRO(A/S)
: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI
: SERVIÇO
NACIONAL
DE
APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL - SENAI
: CARLOS MÁRIO DA SILVA VELLOSO FILHO E
OUTRO(A/S)
: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR
: RODOLFO GIL MOURA REBOUÇAS E OUTRO(A/S)
RE LAT Ó RI O

O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI (RELATOR): Trata-se de
recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Trabalho
contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que entendeu que a
exigência de concurso público, prevista no artigo 37, II, da CF, não se
aplica à admissão de pessoal realizada pelo recorrido, porque direcionada
“(…) expressamente, aos entes integrantes da administração pública direta e
indireta, não sendo, portanto, aplicável ao SEST (Serviço Social do Transporte),
pessoa jurídica de direito privado, criada por lei, atuando sem submissão à
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Administração Pública” (fl. 805, verso).
No recurso extraordinário (fls. 811/820), o recorrente informa que
promoveu diversas ações civis públicas em face de diferentes entidades
do Sistema “S” com a pretensão de exigir que, quando da contratação de
pessoal, elas se pautassem por critérios objetivos, como “(i) divulgação
externa e ampla da existência de vaga, mediante publicação de edital de processo
seletivo em, pelo menos, 01 (um) jornal de grande circulação (…); (ii) adoção de
critérios objetivos para a correção das provas (…); (iii) vedação de adoção de
testes psicológicos, entrevistas dinâmicas de grupo e análise curricular como
etapas eliminatórias (…); (iv) convocação dos candidatos aprovados na estrita
ordem de classificação; (v) reserva de 5% (cinco por cento) das vagas para
pessoas portadoras de deficiência (…)” (fls. 813/814), adequando-se, desse
modo, aos princípios gerais da Administração Pública (art. 37, caput, da
CF). Sustenta, assim, que o acórdão recorrido transgrediu os princípios
gerais da Administração Pública de publicidade, moralidade,
impessoalidade e, em especial, o do concurso público, pois teria
permitido que o SEST realizasse contratações baseadas em critérios
subjetivos, pois o fato de ser essa entidade subvencionada por recursos
públicos é por si só suficiente para impor a observância das normas da
Administração Pública.
As contrarrazões trazidas pelo recorrido (fls. 822/842) questionam,
em sede preliminar, a legitimidade do MPT para atuar perante o
Supremo Tribunal Federal e, no mérito, defendem a conclusão do acórdão
recorrido. Sustenta o recorrido que não tem natureza de pessoa de direito
público nem é entidade pertencente à Administração Pública, o que afasta
a aplicação, em relação à contratação de seus empregados, dos princípios
previstos no invocado art. 37, II da Constituição. Acrescenta que contrata
seus empregados de acordo com regulamento próprio (a Instrução de
Serviços SEST/SENAT 84/2006) que prevê um processo formal de seleção.
O recurso extraordinário teve seguimento denegado pelo TST, contra
o que o MPT se insurgiu mediante agravo (fls. 862/870).
A Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer opinando pelo
provimento do recurso (fls. 904/905).
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Submetida a matéria à apreciação do Plenário Virtual, recebeu ela
crivo positivo quanto à existência de repercussão geral (DJe de 11/9/2010
– Tema 569: “concurso público para contratação de empregados por
pessoa jurídica que integra o chamado “Sistema S”).
Em sequência, vieram aos autos três pedidos de ingresso na
condição de amicus curiae prestados pelo (i) Serviço Nacional de
Aprendizagem no Cooperativismo – SESCOOP (pet. 529/2013); (ii)
Serviço Social do Comércio – SESC e Serviço Nacional de Aprendizagem
– SENAC (Pet. 24.277/2013); e (iii) Serviço Social da Indústria – SESI – e
Serviço de Aprendizado Industrial – SENAI (Pet. 28.650/2013). Dada a
manifesta relação de pertinência dessas entidades com o tema, os pedidos
foram deferidos.
Em 12/8/2013, o agravo foi provido, convertendo-se o processo em
recurso extraordinário, reautuado sob o número 789874.
Já sob este novo formato, foi admitida nos autos a intervenção do
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR – também na
condição de amicus curiae.
Esse é o relatório.
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO 789.874 DISTRITO FEDERAL
VOTO

O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI (RELATOR): 1. Tendo o
Tribunal Superior do Trabalho negado provimento a recurso de revista
por ele interposto, o Ministério Público do Trabalho, por seu
subprocurador que oficia perante aquele Tribunal Superior, interpôs o
presente recurso extraordinário e, posteriormente, agravo contra a
decisão da Vice-Presidência que negou seu seguimento. A atuação
recursal desse órgão do Ministério Público foi exercida legitimamente.
Segundo os arts. 83, VI, e 107, caput, da LC 75/93, incumbe ao Ministério
Público do Trabalho, por seus subprocuradores-gerais, oficiar junto ao
TST, o que abrange, também, a atribuição de recorrer das decisões desse
Tribunal, como ocorreu no caso.
Diferentemente, portanto, da situação em que se formaram os
precedentes invocados pelo recorrido, em que o Ministério Público do
Trabalho atuou originariamente perante o Supremo Tribunal Federal,
ajuizando reclamações constitucionais, não se deu, aqui, qualquer
violação das competências do Procurador-Geral da República para
representar o Ministério Público Federal junto à Suprema Corte.
É de ser afastada, assim, a preliminar de ilegitimidade do Ministério
Público do Trabalho para interpor o presente recurso extraordinário.
2. Atendidos os demais requisitos formais de admissibilidade e
tendo sido reconhecida a repercussão geral da matéria, não há óbice ao
exame do mérito recursal, que consiste, em essência, em saber se procede
a alegação do recorrente de que, ao defender a aplicação do art. 37, II, da
Constituição às entidades do chamado Sistema “S”, “somente o fato de ser
subvencionado por verbas públicas é suficiente para exigir a contratação de
empregados por meio de processo seletivo, com critérios objetivos”.
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3. 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, atribuiu-se às empresas vinculadas a cada um dos setores
econômicos envolvidos a obrigação de recolher uma contribuição
compulsória, incidente sobre suas folhas de pagamento.
Os atos normativos abaixo definem a finalidade, a natureza jurídica
e a contribuição instituída em favor dos quatro primeiros serviços sociais
criados no Brasil (SENAI, SESI, SENAC e SESC):
Decreto-lei 4.048/42 (SENAI):
Art. 2º Compete ao Serviço Nacional de Aprendizagem
dos Industriários organizar e administrar, em todo o país,
escolas de aprendizagem para industriários.
(...)
Art. 3º O Serviço Nacional de Aprendizagem dos
Industriários será organizando e dirigido pela Confederação
Nacional da Indústria.
Art. 4º Serão os estabelecimentos industriais das
modalidades de indústrias enquadradas na Confederação
Nacional da Indústria obrigados ao pagamento de uma
contribuição mensal para montagem e custeio das escolas de
aprendizagem.

Decreto 494/62 (Regimento interno do SENAI):
Art. 3º O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial é
um entidade de direito privado, nos têrmos da lei civil, com
sede e fôro jurídico na Capital da República, cabendo a sua
organização e direção à Confederação Nacional da Indústria.
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Parágrafo único. Os dirigentes e prepostos do SENAI,
embora responsáveis, administrativa e criminalmente, pelas
malversações que cometerem, não respondem individualmente
pelas obrigações da entidade.
Art. 4º a entidade inscreverá no registro público
competente os seus atos constitutivos para todos os efeitos de
direito.
Art. 5º as despesas do SENAI serão custeadas por uma
contribuição mensal das emprêsas das categorias econômicas
da indústria, dos transportes, das comunicações e da pesca, nos
têrmos da lei.

Decreto-lei 9.430/46 (SESI):
Art. 1º Fica atribuído à Confederação Nacional da
Indústria encargo de criar o Serviço Social da Indústria (SESI),
com a finalidade de estudar planejar e executar direta ou
indiretamente, medidas que contribuam para o bem estar social
dos trabalhadores na indústria e nas atividades assemelhadas,
concorrendo para a melhoria do padrão geral de vida no país, e,
bem assim, para o aperfeiçoamento moral e cívico e o
desenvolvimento do espírito de solidariedade entre as classes.
§ 1º Na execução dessas finalidades, o Serviço Social da
Indústria terá em vista, especialmente, providências no sentido
da defesa dos salários - reais do trabalhador (melhoria das
condições de habitação nutrição e higiene), a assistência em
relação aos problemas de vida, as pesquisas sociais econômicas e atividades educativas e culturais, visando a
valorização do homem e os incentivos à atividade, produtora.
§ 2º O Serviço Social da Indústria dará desempenho às
suas atribuições em cooperação com os serviços afins existentes
no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.
Art. 2º O Serviço Social da Indústria, com personalidade
jurídica de direito privado, nos têrmos da lei civil, será
organizado e dirigido nos têrmos de regulamento elaborado
pela Confederação Nacional da Indústria e aprovado por

3
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 6790955.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. TEORI ZAVASCKI

Inteiro Teor do Acórdão - Página 9 de 61

RE 789874 / DF
Portaria do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio.
Art. 3º Os estabelecimentos industriais enquadrados na
Confederação Nacional da Indústria (artigo 577 do Decreto-lei
n.º 5. 452, de 1 de Maio de 1943), bem como aquêles referentes
aos transportes, às comunicações e à pesca, serão obrigados ao
pagamento de uma contribuição mensal ao Serviço Social da
Indústria para a realização de seus fins.
§ 1º A contribuição referida neste artigo será de dois por
cento (2 %) sôbre o montante da remuneração paga pelos
estabelecimentos contribuintes a todos os seus empregados. O
montante da remuneração que servirá de base ao pagamento da
contribuição será aquêle sôbre o qual deva ser estabelecida a
contribuição de previdência devida ao instituto de previdência
ou caixa de aposentadoria e pensões, a que o contribuinte esteja
filiado.
§ 2º A arrecadação da contribuição prevista no parágrafo
anterior será feita pelo Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Industriários e também pelas instituições de previdência
social a que estiverem vinculados os empregadas das atividades
econômicas não sujeitas ao Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Industriários. Essa arrecadação será realizada pelas
instituições de previdência social conjuntamente com as
contribuições que lhes forem devidas.

Decreto-lei 9.853/46 (SESC):
Art. 1º Fica atribuído à Confederação Nacional do
Comércio o encargo de criar o Serviço Social do Comércio
(SESC), com a finalidade de planejar e executar direta ou
indiretamente, medidas que contribuam para o bem estar social
e a melhoria do padrão de vida dos comerciários e suas
famílias, e, bem assim, para o aperfeiçoamento moral e cívico
da coletividade.
§ 1º Na execução dessas finalidades, o Serviço Social do
Comércio terá em vista, especialmente: a assistência em relação
aos problemas domésticos, (nutrição, habitação, vestuário,
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saúde, educação e transporte); providências no sentido da
defesa do salário real dos comerciários; incentivo à atividade
produtora; realizações educativas e culturais, visando a
valorização do homem; pesquisas sociais e econômicas.
§ 2º O Serviço Social do Comércio desempenhará suas
atribuições em cooperação com os órgãos afins existentes no
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, e quaisquer
outras entidades públicas ou privadas de serviço social.
Art. 2º O Serviço Social do Comércio, com personalidade
jurídica de direito privado, nos têrmos da lei civil, terá sua sede
e fôro na Capital da República e será organizado e dirigido nos
têrmos do regulamento elaborado pela Confederação Nacional
do Comércio, devidamente aprovado pelo Ministro do
Trabalho, Indústria e Comércio.
(...)
Art. 3º Os estabelecimentos comerciais enquadrados nas
entidades sindicais subordinadas à Confederação Nacional do
Comércio (art. 577 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de Maio de 1943), e os
demais em pregadores que possuam empregados segurados no
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários, serão
obrigadas ao pagamento de uma contribuição mensal ao
Serviço Social do Comércio, para custeio dos seus encargos.
§ 1º A contribuição referida nêste artigo será de 2 % (dois
por cento) sôbre o montante da remuneração paga aos
empregados. Servirá de base ao pagamento da contribuição a
importância sôbre a qual deva ser calculada a quota de
previdência pertinente à instituição de aposentadoria e pensões
à qual o contribuinte esteja filiado.
§ 2º A arrecadação da contribuição prevista no parágrafo
anterior, será, feita pelas instituições de previdência social a que
estiverem vinculados os empregados, juntamente com as
contribuições que lhes forem devidas. Caberá às mesmas
instituições, a título de indenização por despêsas ocorrentes, 1%
(um por cento), das importâncias arrecadadas para o Serviço
Social do Comércio.
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Decreto-lei 8.621/46 (SESC):
Art. 1º Fica atribuído à Confederação Nacional do
Comércio o encargo de organizar e administrar, no território
nacional, escolas de aprendizagem comercial.
Parágrafo único. As escolas de aprendizagem comercial
manterão também cursos de continuação ou práticos e de
especialização para os empregados adultos do comércio, não
sujeitos à aprendizagem.
Art. 2º A Confederação Nacional do Comércio, para o fim
de que trata o artigo anterior, criará, e organizará o Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) .
Art. 3º O SENAC deverá também colaborar na obra de
difusão e aperfeiçoamento do ensino comercial de formação e
do ensino imediato que com êle se relacionar diretamente, para
o que promoverá os acôrdos necessários, especialmente com
estabelecimentos de ensino comercial reconhecidos pelo
Govêrno Federal, exigindo sempre, em troca do auxilio
financeiro que der, melhoria do aparelhamento escolar e
determinado número de matriculas gratuitas para comerciários,
seus filhos, ou estudantes a que provadamente faltarem os
recursos necessários.
(...)
Art. 4º Para o custeio dos encargos do SENAC, os
estabelecimentos comerciais cujas atividades, de acôrdo com o
quadro a que se refere o artigo 577 da Consolidação das Leis do
Trabalho, estiverem enquadradas nas Federações e Sindicatos
coordenados pela Confederação Nacional do Comércio, ficam
obrigados ao pagamento mensal de uma, contribuição
equivalente a um por cento sôbre o montante da remuneração
paga à totalidade dos seus empregados.

A configuração jurídica dessas entidades, bem como a prestação
pecuniária devida pelas empresas correspondentes, foram expressamente
recepcionadas pelo art. 240 da Constituição Federal de 1988 e pelo art. 62
6
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do ADCT, a saber:
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.
Art. 62. A lei criará o Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural (SENAR) nos moldes da legislação relativa ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e ao Serviço
Nacional de Aprendizagem do Comércio (SENAC), sem
prejuízo das atribuições dos órgãos públicos que atuam na área.

Com essa orientação, foram criadas, após a CF/88, entidades
relacionadas aos serviços sociais do transporte rodoviário e aos serviços
de aprendizagem rural e do cooperativismo (SEST, SENAT e SENAR –
8.706/93, 8.315/91 e Medida Provisória 2.168-40/2001).
Lei 8.315/91 (SENAR):
Art. 1° É criado o Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural (Senar), com o objetivo de organizar, administrar e
executar em todo o território nacional o ensino da formação
profissional rural e a promoção social do trabalhador rural, em
centros instalados e mantidos pela instituição ou sob forma de
cooperação, dirigida aos trabalhadores rurais.
(...)
Art. 2° O Senar será organizado e administrado pela
Confederação Nacional da Agricultura (CNA) e dirigido por
um colegiado com a seguinte composição:
I - um representante do Ministério do Trabalho e da
Previdência Social;
II - um representante do Ministério da Educação;
III - um representante do Ministério da Agricultura e
Reforma Agrária;
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IV - um representante da Organização das Cooperativas
Brasileiras (OCB);
V - um representante das agroindústrias;
VI - cinco representantes da Confederação Nacional da
Agricultura (CNA); e
VII - cinco representantes da Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura (Contag).
Parágrafo único. O colegiado de que trata o caput deste
artigo será presidido pelo Presidente da Confederação Nacional
da Agricultura (CNA).
Art. 3° Constituem rendas do Senar:
I - contribuição mensal compulsória, a ser recolhida à
Previdência Social, de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o
montante da remuneração paga a todos os empregados pelas
pessoas jurídicas de direito privado, ou a elas equiparadas, que
exerçam atividades:
a) agroindustriais;
b) agropecuárias;
c) extrativistas vegetais e animais;
d) cooperativistas rurais;
e) sindicais patronais rurais;
II - doações e legados;
III - subvenções da União, Estados e Municípios;
IV - multas arrecadadas por infração de dispositivos,
regulamentos e regimentos oriundos desta lei;
V - rendas oriundas de prestação de serviços e da
alienação ou locação de seus bens;
VI - receitas operacionais;
VII - contribuição prevista no art. 1º do Decreto-Lei nº
1.989, de 28 de dezembro de 1982, combinado com o art. 5º do
Decreto-Lei nº 1.146, de 31 de dezembro de 1970, que
continuará sendo recolhida pelo Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (Incra);
VIII - rendas eventuais.

Lei 8.706/93 (SEST e SENAT):
8
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Art. 1º Ficam cometidos à Confederação Nacional do
Transporte - CNT, observadas as disposições desta Lei, os
encargos de criar, organizar e administrar o Serviço Social do
Transporte - SEST, e o Serviço Nacional de Aprendizagem do
Transporte - SENAT, com personalidade jurídica de direito
privado, sem prejuízo da fiscalização da aplicação de seus
recursos pelo Tribunal de Contas da União.
Art. 2º Compete ao Sest, atuando em estreita cooperação
com os órgãos do Poder Público e com a iniciativa privada,
gerenciar, desenvolver, executar, direta ou indiretamente, e
apoiar programas voltados à promoção social do trabalhador
em transporte rodoviário e do transportador autônomo,
notadamente nos campos da alimentação, saúde, cultura, lazer
e segurança no trabalho.
Art. 3º Compete ao Senat, atuando em estreita cooperação
com os órgãos do Poder Público e com a iniciativa privada,
gerenciar, desenvolver, executar, direta ou indiretamente, e
apoiar programas voltados à aprendizagem do trabalhador em
transporte rodoviário e do transportador autônomo,
notadamente nos campos de preparação, treinamento,
aperfeiçoamento e formação profissional.
Parágrafo único. Os programas de formação profissional
do Senat poderão ofertar vagas aos usuários do Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) nas
condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação
celebrados entre os operadores do Senat e os gestores dos
Sistemas de Atendimento Socioeducativo locais. (Incluído pela
Lei nº 12.594, de 2012)
Art. 4º Caberá ao Conselho de Representantes da
Confederação Nacional do Transporte - CNT, elaborar os
regulamentos e os atos constitutivos do SEST e do SENAT, no
prazo de trinta dias contados a partir da aprovação desta Lei,
promovendo-lhes nos dez dias subseqüentes o registro no
Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas.
Art. 5º O SEST e o SENAT terão em sua estrutura
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organizacional os seguintes órgãos:
I - Conselho Nacional;
II - Departamento Executivo;
III - Conselhos Regionais.
Art. 6º Os Conselhos Nacionais do SEST e do SENAT
terão a seguinte composição:
I - o Presidente da CNT, que os presidirá;
II - um representante de cada uma das federações e das
entidades nacionais filiadas à CNT;
III - um representante do Ministério da Previdência Social;
IV - um representante da Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Transportes Terrestres (CNTTT).
Parágrafo único. Caberão aos Conselhos Nacionais de que
trata este artigo, o planejamento geral, a função normativa e a
fiscalização da administração do SEST e do SENAT, bem como a
decisão sobre a conveniência e a oportunidade de instalação de
Conselhos Regionais, aprovação de suas regras de
funcionamento e a definição das respectivas áreas de atuação.
Art. 7º As rendas para manutenção do Sest e do Senat, a
partir de 1º de janeiro de 1994, serão compostas:
I - pelas atuais contribuições compulsórias das empresas
de transporte rodoviário, calculadas sobre o montante da
remuneração paga pelos estabelecimentos contribuintes a todos
os seus empregados e recolhidas pelo Instituto Nacional de
Seguridade Social, em favor do Serviço Social da Indústria SESI, e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI, que passarão a ser recolhidas em favor do Serviço
Social do Transporte - SEST e do Serviço Nacional de
Aprendizagem do Transporte - SENAT, respectivamente;
II - pela contribuição mensal compulsória dos
transportadores autônomos equivalente a 1,5% (um inteiro e
cinco décimos por cento), e 1,0% (um inteiro por cento),
respectivamente, do salário de contribuição previdenciária;
III - pelas receitas operacionais;
IV - pelas multas arrecadadas por infração de dispositivos,
regulamentos e regimentos oriundos desta lei;
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V - por outras contribuições, doações e legados, verbas ou
subvenções decorrentes de convênios celebrados com entidades
públicas ou privadas, nacionais ou internacionais.

Medida Provisória 2.168-40/2001 (SESCOOP):
Art. 8o Fica autorizada a criação do Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP, com
personalidade jurídica de direito privado, composto por
entidades vinculadas ao sistema sindical, sem prejuízo da
fiscalização da aplicação de seus recursos pelo Tribunal de
Contas da União, com o objetivo de organizar, administrar e
executar em todo o território nacional o ensino de formação
profissional, desenvolvimento e promoção social do
trabalhador em cooperativa e dos cooperados.
Parágrafo único. Para o desenvolvimento de suas
atividades, o SESCOOP contará com centros próprios ou atuará
sob a forma de cooperação com órgãos públicos ou privados.
Art. 9o O SESCOOP será dirigido por um Conselho
Nacional, com a seguinte composição:
I - um representante do Ministério do Trabalho e
Emprego;
II - um representante do Ministério da Previdência e
Assistência Social;
III - um representante do Ministério da Fazenda;
IV - um representante do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão;
V - um representante do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento;
VI - cinco representantes da Organização das
Cooperativas Brasileiras - OCB, inclusive seu Presidente;
VII - um representante dos trabalhadores em sociedades
cooperativas.
§ 1o O SESCOOP será presidido pelo Presidente da OCB,
o qual terá direito nas deliberações somente a voto de
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qualidade.
§ 2o Poderão ser criados conselhos regionais, na forma
que vier a ser estabelecida no regimento do SESCOOP.
Art.10. Constituem receitas do SESCOOP:
I - contribuição mensal compulsória, a ser recolhida, a
partir de 1o de janeiro de 1999, pela Previdência Social, de dois
vírgula cinco por cento sobre o montante da remuneração paga
a todos os empregados pelas cooperativas;
II - doações e legados;
III - subvenções voluntárias da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios;
IV - rendas oriundas de prestação de serviços, da
alienação ou da locação de seus bens;
V - receitas operacionais;
VI - penas pecuniárias.

Sem embargo de sua natureza jurídica e da sua autonomia
administrativa, todas essas entidades se submetem à fiscalização do
Tribunal de Contas da União, sujeição que decorre do art. 183 do Decretolei 200/67 e do art. 70 da Constituição Federal de 1988. Dispõe, com efeito,
o artigo 183 do Decreto-lei 200/67:
Art . 183. As entidades e organizações em geral, dotadas
de personalidade jurídica de direito privado, que recebem
contribuições parafiscais e prestam serviços de interesse público
ou social, estão sujeitas à fiscalização do Estado nos termos e
condições estabelecidas na legislação pertinente a cada uma.

Dispõe, por sua vez, o artigo 70 da Constituição:
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,
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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 ou
pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma
obrigações de natureza pecuniária.

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.
As características gerais básicas desses entes autônomos podem ser
assim enunciadas: (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; e (d) possuem a prerrogativa de autogerir seus
recursos, inclusive no que se refere à elaboração de seus orçamentos, ao
estabelecimento de prioridades e à definição de seus quadros de cargos e
salários, segundo orientação política própria.
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
13
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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.
Essas características estão definidas nos preceitos legais abaixo:
Lei 8.246/91 (APS):
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a instituir o Serviço
Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais, pessoa
jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse
coletivo e de utilidade pública, com o objetivo de prestar
assistência médica qualificada e gratuita a todos os níveis da
população e de desenvolver atividades educacionais e de
pesquisa no campo da saúde, em cooperação com o Poder
Público.
Art. 2º O Poder Executivo é autorizado a promover, no
prazo de noventa dias a contar da publicação desta lei, a
extinção da Fundação das Pioneiras Sociais, cujo patrimônio
será incorporado ao da União pelo Ministério da Saúde. (Vide
Decreto nº 370, de 1991)
§ 1º O Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras
Sociais será incumbido de administrar os bens móveis e imóveis
que compõem esse patrimônio, aí incluídas as instituições de
assistência médica, de ensino e de pesquisa, integrantes da rede
hospitalar da extinta fundação.
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§ 2º No caso de extinção do Serviço Social Autônomo
Associação das Pioneiras Sociais, os legados, doações e
heranças que lhe forem destinados, bem como os demais bens
que venha a adquirir ou produzir serão incorporados ao
patrimônio da União.
§ 3º Os saldos das dotações consignadas no orçamento da
União do corrente exercício em nome da Fundação das
Pioneiras Sociais serão utilizados, após sua extinção, a abertura
de créditos adicionais para atender as finalidades desta lei.
Art. 3º Competirá ao Ministério da Saúde supervisionar a
gestão do Serviço Autônomo Associação Sociais, observadas as
seguintes normas:
I - (Vetado)
II - (Vetado)
III - observado o disposto nesta lei, o Ministério da Saúde
e a Secretaria da Administração Federal definirão os termos do
contrato de gestão, que estipulará objetivamente prazos e
responsabilidades para sua execução e especificará, com base
em padrões internacionalmente aceitos, os critérios para
avaliação do retorno obtido com a aplicação dos recursos
repassados ao Serviço Social Autônomo Associação das
Pioneiras Sociais, atendendo ao quadro nosológico brasileiro e
respeitando a especificidade da entidade;
IV - o orçamento-programa do Serviço Social Autônomo
Associação das Pioneiras Sociais para a execução das atividades
previstas no contrato de gestão será submetido anualmente ao
Ministério da Saúde; (…).

Lei 10.668/03 (APEX):
Art. 1o É o Poder Executivo autorizado a instituir o
Serviço Social Autônomo Agência de Promoção de Exportações
do Brasil – Apex-Brasil, na forma de pessoa jurídica de direito
privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade
pública, com o objetivo de promover a execução de políticas de
promoção de exportações, em cooperação com o Poder Público,

15
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 6790955.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. TEORI ZAVASCKI

Inteiro Teor do Acórdão - Página 21 de 61

RE 789874 / DF
especialmente as que favoreçam as empresas de pequeno porte
e a geração de empregos.
Art. 2º Compete à Apex-Brasil a promoção comercial de
exportações, em conformidade com as políticas nacionais de
desenvolvimento, particularmente as relativas às áreas
industrial, comercial, de serviços e tecnológica.
(…)
Art. 9º Competirá ao Poder Executivo supervisionar a
gestão da Apex-Brasil, observadas as seguintes normas:
I - o Poder Executivo definirá os termos do contrato de
gestão, que estipulará as metas e objetivos, os prazos e
responsabilidades para sua execução e especificará os critérios
para avaliação da aplicação dos recursos repassados à ApexBrasil;
II - o orçamento-programa da Apex-Brasil para a execução
das atividades previstas no contrato de gestão será submetido
anualmente à aprovação do Poder Executivo;
(…)
Art. 13. Além dos recursos oriundos das contribuições
sociais a que se refere o §4º do art. 8º da Lei 8.029, de 12 de abril
de 1990, constituem receitas da Apex-Brasil os recursos que lhe
forem transferidos em decorrência de dotações consignadas no
Orçamento-Geral da União, créditos especiais, créditos
adicionais, transferências ou repasses, e mais:
I - os recursos provenientes de convênios, acordos e
contratos celebrados com entidades, organismos e empresas;
II - as doações, legados, subvenções e outros recursos que
lhe forem destinados;
III - os decorrentes de decisão judicial; e
IV - os valores apurados com a venda ou aluguel de bens
móveis e imóveis de sua propriedade.

Lei 11.080/04 (ABDI):
Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a instituir
Serviço Social Autônomo com a finalidade de promover a
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execução de políticas de desenvolvimento industrial,
especialmente as que contribuam para a geração de empregos,
em consonância com as políticas de comércio exterior e de
ciência e tecnologia.
§ 1o O Serviço Social Autônomo de que trata o caput deste
artigo, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de
interesse coletivo e de utilidade pública, denomina-se Agência
Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI.
(…)
Art. 8o Compete ao Poder Executivo, na supervisão da
gestão da ABDI:
I - definir os termos do contrato de gestão, que estipulará
as metas e objetivos, os prazos e responsabilidades para sua
execução e especificará os critérios para avaliação da aplicação
dos recursos a ela repassados; e
II - aprovar, anualmente, o orçamento-programa da ABDI
para a execução das atividades previstas no contrato de gestão.
Parágrafo único. Até o dia 31 de março de cada exercício, o
Poder Executivo apreciará o relatório de gestão e emitirá
parecer sobre o cumprimento do contrato de gestão pela ABDI.
(…)
Art. 17. Constituem receitas adicionais da ABDI:
I - os recursos que lhe forem transferidos em decorrência
de dotações consignadas no Orçamento-Geral da União,
créditos adicionais, transferências ou repasses;
II - os recursos provenientes de convênios, acordos e
contratos celebrados com entidades, organismos e empresas;
III - as doações, legados, subvenções e outros recursos que
lhe forem destinados;
IV - os decorrentes de decisão judicial;
V - os valores apurados com a venda ou aluguel de bens
móveis e imóveis de sua propriedade; e
VI - os rendimentos resultantes de aplicações financeiras e
de capitais, quando autorizadas pelo Conselho Deliberativo.

Justamente por isso, a doutrina especializada registra e classifica:
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“(...) dois tipos distintos de Serviços Sociais Autônomos:
a) aqueles aos quais foi atribuída capacidade tributária
para arrecadar e gerir contribuições sociais, e que atuam em
uma nova atividade criada pela iniciativa privada para o
desenvolvimento de atividades do terceiro setor; e
b) aqueles cuja subsistência decorre de repasses
governamentais, decorrentes de receita própria, seja em razão
de fundos públicos ou de transferência de empréstimos obtidos
interna ou externamente, e que são criados a partir de um órgão
público preexistente, assumindo-lhe as funções e que, para sua
efetiva implementação como instrumentos da atuação do
Estado nesta área, devem estar acompanhados de contrato de
gestão. (SCAFF, Fernando Facury. Contrato de Gestão, serviços
sociais autônomos e intervenção do Estado. Interesse Público – IP,
Belo Horizonte, n. 12, ano 3, out./dez. 2001)

Bem se vê, portanto, que ao contrário dos serviços autônomos do
primeiro grupo, vinculados às entidades sindicais (SENAC, SENAI, SEST,
SENAT e SENAR), os do segundo grupo (APS, APEX e ABDI) não são
propriamente autônomos, pois sua gestão está sujeita a consideráveis
restrições impostas pelo poder público, restrições que se justificam,
sobretudo, porque são financiadas por recursos do próprio orçamento
federal. Essas limitações atingem, inclusive, a política de contratação de
pessoal dessas entidades. Tanto a lei que autorizou a criação da APS,
quanto aquelas que implementaram a APEX e a ABDI têm normas
específicas a respeito dos parâmetros a serem observados por essas
entidades nos seus processos seletivos e nos planos de cargos e salários
de seus funcionários (ex: art. 3º, VIII e IX, da Lei 8.246/91, art. 9º, V e VI da
Lei 10.668/03 e art. 11, §§ 2º e 3º da Lei 11.080/04).
5. No caso dos autos, está-se a tratar de entidade pertencente ao
primeiro grupo: o Serviço Social do Trabalho – SEST. Nos termos da Lei
8.706/93, é entidade cuja criação, organização e gestão foram cometidas à
Confederação Nacional do Transporte Rodoviário com o objetivo de
18
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 6790955.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. TEORI ZAVASCKI

Inteiro Teor do Acórdão - Página 24 de 61

RE 789874 / DF
“gerenciar, desenvolver, executar, direta ou indiretamente, e apoiar programas
voltados à promoção social do trabalhador em transporte rodoviário e do
transportador autônomo, notadamente nos campos da alimentação, saúde,
cultura, lazer e segurança no trabalho”.
De acordo com o artigo 7º, I, da Lei 8.706/93, o SEST é custeado pelas
contribuições que eram recolhidas pelas empresas de transporte
rodoviário em favor do Serviço Social da Indústria – SESI – e do Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI. Além dela, o SEST
também é financiado por recursos oriundos de contribuição mensal
devida pelos transportadores autônomos, de suas receitas operacionais e
de multas por infração da legislação, por doações, legados e verbas
decorrentes de convênios celebrados com entes públicos e privados.
Eis o teor do preceito que definiu os recursos atribuídos ao SEST:
Art. 7º As rendas para manutenção do Sest e do Senat, a
partir de 1º de janeiro de 1994, serão compostas:
I - pelas atuais contribuições compulsórias das empresas
de transporte rodoviário, calculadas sobre o montante da
remuneração paga pelos estabelecimentos contribuintes a todos
os seus empregados e recolhidas pelo Instituto Nacional de
Seguridade Social, em favor do Serviço Social da Indústria SESI, e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI, que passarão a ser recolhidas em favor do Serviço
Social do Transporte - SEST e do Serviço Nacional de
Aprendizagem do Transporte - SENAT, respectivamente;
II - pela contribuição mensal compulsória dos
transportadores autônomos equivalente a 1,5% (um inteiro e
cinco décimos por cento), e 1,0% (um inteiro por cento),
respectivamente, do salário de contribuição previdenciária;
III - pelas receitas operacionais;
IV - pelas multas arrecadadas por infração de dispositivos,
regulamentos e regimentos oriundos desta lei;
V - por outras contribuições, doações e legados, verbas ou
subvenções decorrentes de convênios celebrados com entidades
públicas ou privadas, nacionais ou internacionais.
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O artigo 13 da Lei 8.706/93 estendeu ao SEST as normas previstas
nos artigos 5º do Decreto-lei 9.403/46, 11, 12 e 13 da Lei 2.613/55 e o
Decreto-lei 772/69, que estabelecem em favor da entidade isenção fiscal
quanto aos tributos de competência da União e instituem determinados
parâmetros de controle de suas atividades.
Os arts. 11, 12 e 13 da Lei 2.613/55 (que autorizou a União a criar
fundação denominada Serviço Social Rural – SSR) dispõem o seguinte:
Art 11. O S. S. R. é obrigado a elaborar anualmente um
orçamento geral, cuja aprovação cabe ao Presidente da
República, que englobe as previsões de receitas e as aplicações
dos seus recursos e de remeter ao Tribunal de Contas no
máximo até 31 de março do ano seguinte, as contas da gestão
anual, acompanhadas de sucinto relatório do presidente,
indicando os benefícios realizados.
Art 12. Os serviços e bens do S. S. R. gozam de ampla
isenção fiscal como se fossem da própria União.
Art 13. O disposto nos arts. 11 e 12 desta lei se aplica ao
Serviço Social da Indústria (SESI), ao Serviço Social do
Comércio (SESC), ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial (SENAC). (Vide Lei nº 8.706, de 1993)

O Decreto-lei 772/69, por sua vez, preceitua:
Art. 1º Sem prejuízo do disposto no artigo 183 do Decretolei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, as entidades ou
organizações em geral, dotadas de personalidade jurídica de
direito privado, que se utilizem de contribuições para fins
sociais (Decreto-lei nº 27, de 14 de novembro de 1966) ou
recebam transferências do Orçamento da União, estarão sujeitas
também a auditoria externa a cargo da Inspetoria Geral de
Finanças do Ministério em cuja área de competência se
enquadrarem.
Parágrafo único. Se a entidade ou organização dispuser de
renda própria de outra natureza, a auditoria se limitará ao
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emprêgo daquelas contribuições e transferências.
Art. 2º Nos casos de irregularidades apuradas, se o
responsável, devidamente notificado, deixar de atender às
exigências formuladas pela Inspetoria Geral de Finanças, o
Ministro de Estado determinará a suspensão dos repasses
destinados às referidas entidades ou organizações, ou a
retenção da receita na fonte arrecadadora.
Art. 3º Este Decreto-lei entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Depreende-se, desse conjunto normativo, que, apesar de criado após
a Constituição de 1988, a natureza das atividades desenvolvidas, a forma
de financiamento e o regime de controle a que se sujeita o SEST permitem
enquadrar essa entidade no conceito original de serviço social autônomo,
vinculada e financiada por um determinado segmento produtivo.
6. A distinção entre os entes dos serviços sociais autônomos e a
Administração Pública sempre foi acentuada pela jurisprudência dessa
Suprema Corte. É o que se pode constatar, por exemplo, nos seguintes
precedentes:
EMENTA: Competência: Justiça comum: ação popular
contra o SEBRAE: L. 4717/65 (LAP), art. 20, f; CF, art. 109, IV;
Súmula 516. 1. O SEBRAE não corresponde à noção
constitucional de autarquia, que, para começar, há de ser criada
por lei específica (CF, art. 37, XIX) e não na forma de sociedade
civil, com personalidade de direito privado, como é o caso do
recorrido. Por isso, o disposto no art. 20, -f-, da L. 4717/65
(LAP), para não se chocar com a Constituição, há de ter o seu
alcance reduzido: não transforma em autarquia as entidades de
direito privado que recebam e apliquem contribuições
parafiscais, mas, simplesmente, as inclui no rol daquelas - como
todas as enumeradas no art. 1º da LAP - à proteção de cujo
patrimônio se predispõe a ação popular. 2. Dada a patente
similitude da natureza jurídica do SESI e congêneres à do
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SEBRAE, seja no tocante à arrecadação e aplicação de
contribuições parafiscais, seja, em conseqüência, quanto à
sujeição à fiscalização do Tribunal de Contas, aplica-se ao caso a
fundamentação subjacente à Súmula 516/STF: "O Serviço Social
da Indústria - SESI - está sujeito à jurisdição da Justiça estadual"
(RE 366168, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira
Turma, julgado em 03/02/2004, DJ de 14-05-2004)
E M E N T A: RECURSO - APLICABILIDADE ESTRITA
DA PRERROGATIVA PROCESSUAL DO PRAZO RECURSAL
EM DOBRO (CPC, ART. 188) - PARANAPREVIDÊNCIA ENTIDADE PARAESTATAL (ENTE DE COOPERAÇÃO) INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO EXTRAORDINÁRIO
DA
AMPLIAÇÃO
DO
PRAZO
RECURSAL
INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. - As
empresas governamentais (sociedades de economia mista e
empresas públicas) e os entes de cooperação (serviços sociais
autônomos e organizações sociais) qualificam-se como pessoas
jurídicas de direito privado e, nessa condição, não dispõem dos
benefícios processuais inerentes à Fazenda Pública (União,
Estados-membros, Distrito Federal, Municípios e respectivas
autarquias), notadamente da prerrogativa excepcional da
ampliação dos prazos recursais (CPC, art. 188). Precedentes.
(AI 349477 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda
Turma, julgado em 11/02/2003, DJ de 28-02-2003)

7. Estabelecido que 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. No julgamento da ADI 1864, Min. Joaquim Barbosa, DJe
2/5/2008, tratando sobre lei do Estado do Paraná que criou o serviço social
Paranaeducação, o Tribunal decidiu o seguinte, a propósito da aplicação
do art. 37, II, da CF.
A Constituição Federal, no art. 37, XXI, determina a
obrigatoriedade de obediência aos procedimentos licitatórios
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para a Administração Pública Direta e Indireta de qualquer um
dos Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios. A mesma regra não existe para as entidades
privadas que atuam em colaboração com a Administração
Pública, como é o caso do PARANAEDUCAÇÃO

A ementa do julgado é a seguinte:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
EDUCAÇÃO. ENTIDADES DE COOPERAÇÃO COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEI 11.970/1997 DO ESTADO
DO PARANÁ. PARANAEDUCAÇÃO. SERVIÇO SOCIAL
AUTÔNOMO. POSSIBILIDADE. RECURSOS PÚBLICOS
FINANCEIROS DESTINADOS À EDUCAÇÃO. GESTÃO
EXCLUSIVA PELO ESTADO. AÇÃO DIRETA JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Na sessão plenária de 12
de abril de 2004, esta Corte, preliminarmente e por decisão
unânime, não conheceu da ação relativamente à Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Educação-CNTE. Posterior
alteração da jurisprudência da Corte acerca da legitimidade
ativa da CNTE não altera o julgamento da preliminar já
concluído. Preclusão. Legitimidade ativa do Partido dos
Trabalhadores reconhecida. 2. O PARANAEDUCAÇÃO é
entidade instituída com o fim de auxiliar na Gestão do Sistema
Estadual de Educação, tendo como finalidades a prestação de
apoio técnico, administrativo, financeiro e pedagógico, bem
como o suprimento e aperfeiçoamento dos recursos humanos,
administrativos e financeiros da Secretaria Estadual de
Educação. Como se vê, o PARANAEDUCAÇÃO tem atuação
paralela à da Secretaria de Educação e com esta coopera, sendo
mero auxiliar na execução da função pública - Educação. 3. A
Constituição federal, no art. 37, XXI, determina a
obrigatoriedade de obediência aos procedimentos licitatórios
para a Administração Pública Direta e Indireta de qualquer um
dos Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios. A mesma regra não existe para as entidades
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privadas que atuam em colaboração com a Administração
Pública, como é o caso do PARANAEDUCAÇÃO. 4. A
contratação de empregados regidos pela CLT não ofende a
Constituição porque se trata de uma entidade de direito
privado. No entanto, ao permitir que os servidores públicos
estaduais optem pelo regime celetista ao ingressarem no
PARANEDUCAÇÂO, a norma viola o artigo 39 da
Constituição, com a redação em vigor antes da EC 19/1998. 5.
Por fim, ao atribuir a uma entidade de direito privado, de
maneira ampla, sem restrições ou limitações, a gestão dos
recursos financeiros do Estado destinados ao desenvolvimento
da educação, possibilitando ainda que a entidade exerça a
gerência das verbas públicas, externas ao seu patrimônio,
legitimando-a a tomar decisões autônomas sobre sua aplicação,
a norma incide em inconstitucionalidade. De fato, somente é
possível ao Estado o desempenho eficaz de seu papel no que
toca à educação se estiver apto a determinar a forma de
alocação dos recursos orçamentários de que dispõe para tal
atividade. Esta competência é exclusiva do Estado, não
podendo ser delegada a entidades de direito privado. 6. Ação
direta
de
inconstitucionalidade
julgada
parcialmente
procedente, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 19,
§ 3º da lei 11.970/1997 do estado do Paraná, bem como para dar
interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º, I e ao artigo
11, incisos IV e VII do mesmo diploma legal, de sorte a
entender-se que as normas de procedimentos e os critérios de
utilização e repasse de recursos financeiros a serem geridos
pelo PARANAEDUCAÇÃO podem ter como objeto,
unicamente, a parcela dos recursos formal e especificamente
alocados ao PARANAEDUCAÇÃO, não abrangendo, em
nenhuma hipótese, a totalidade dos recursos públicos
destinados
à
educação
no
Estado
do
Paraná.
(ADI 1864, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Relator(a) p/
Acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado
em 08/08/2007, DJe de 30-04-2008)
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Ao enfrentar a alegação de violação ao art. 37, II, da CF, o Min.
Joaquim Barbosa assim se pronunciou:
“Quanto à alegação de violação do disposto nos arts. 37, II,
e 39 da Constituição Federal, pela norma do art. 8 da lei
impugnada, igualmente não prosperam os argumentos
expostos na inicial.
Com
efeito,
conforme
já
mencionado,
o
PARANAEDUCAÇÃO tem natureza jurídica de direito
privado. Assim, mesmo desempenhando uma atividade pública
de cooperação na prestação de serviços de educação, entendo
que não está obrigado à contratação de funcionários sob o
regime jurídico próprio dos servidores públicos. Desse modo,
por ser pessoa de direito privado, pode contratar empregados
sem a realização de concurso público e regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho.”

Mutatis mutandis, esse mesmo entendimento deve ser adotado em
relação ao SEST e às demais entidades do Sistema “S”, que, conforme já
enfatizado, são entes autônomos privados, não vinculados à
Administração Pública.
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.
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
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aplicação de seus recursos pelo Tribunal de Contas da União (art. 70 da
CF e 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. As organizações sociais, por exemplo, se
submetem a princípios administrativos elencados no art. 7º da Lei
9.637/98, enquanto as organizações da sociedade civil de interesse público
se vinculam ao que determina o art. 4º, I, da Lei 9.790/99.
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 da 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.
10. Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo as conclusões do acórdão recorrido.
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 789.874 DISTRITO FEDERAL
ANTECIPAÇÃO AO VOTO
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER – Senhor Presidente,
louvo o belo voto do eminente Ministro Teori Zavascki e, conforme
adiantado da tribuna, tenho posição firmada quanto ao tema, já levado ao
Tribunal Superior do Trabalho – quando eu o integrava – em inúmeras
ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho. Lá me
posicionei na mesma linha agora defendida pelo eminente Relator.
Não vejo, com todo o respeito a eventuais compreensões contrárias,
razões para alterar aquele meu entendimento. Voltei a refletir sobre o
tema, mas, na linha da própria jurisprudência desta Suprema Corte,
mantenho minha posição.
Portanto, acompanho o eminente Relator quando rejeita a arguição
de ilegitimidade do Ministério Público do Trabalho, suscitada em
contrarrazões. Acompanho-o, da mesma forma, no mérito e nego
provimento ao recurso extraordinário.
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 789.874 DISTRITO FEDERAL
VOTO
A Senhora Ministra Rosa Weber – Acompanho o eminente Relator
quando rejeita a preliminar - arguida em contrarrazões - de ilegitimidade
do Ministério Público do Trabalho.
No mérito, tenho posição firmada quanto ao presente tema, que foi
levado 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.
Destaco acórdão da lavra do eminente Ministro Alberto Bresciani, a
bem traduzir o cerne do pensamento da Terceira Turma daquela Corte
Superior Trabalhista ao tempo em que eu participava de sua composição:
“Os serviços sociais autônomos, como o SENAC,
componente do denominado SISTEMA S, malgrado ostentarem
a condição de paraestatais, não compõem a Administração
Pública Direta ou Indireta.
Assim a doutrina:
“São consideradas paraestatais pelo fato de não
integrarem nem a Administração direta, nem a indireta,
desempenhando suas tarefas a latere do Estado, e por este
oficializadas e amparadas, podendo inclusive arrecadar as
contribuições parafiscais, quando não estejam sendo
subsidiadas diretamente por recursos orçamentários da
entidade pública que as tenha criado. Exemplos dos
serviços sociais autônomos são o SESC, SESI, SENAI,
SENAC, que não prestam serviço público, mas exercem
atividade privada de interesse público, por este
incentivado.” (Alécia Paolucci Nogueira Bicalho,
Organização Administrativa Brasileira, in “Curso Prático
de Direito Administrativo”, coordenação de Carlos Pinto
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Coelho Motta, Editora Del Rey, 1999, p. 158).
Não se nega que da subvenção por recursos públicos
derive a sujeição de tais entidades aos princípios constitucionais
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
publicidade e da eficiência (CF, art. 37), sem que isso, no
entanto, desnature a condição de pessoas jurídicas de direito
privado ou a elas imponha as mesmas regras aplicáveis à
atuação da Administração Pública.
Não há dúvida de que o provimento de empregos dos
quadros dos entes que compõem a Administração Pública
Direta e Indireta imprescinde da realização de prévio concurso
público de provas ou de provas e títulos, sob pena de nulidade
do relacionamento travado.
O art. 37, inciso II, da Constituição Federal, assevera que
"a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas
e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração".
Contudo, o SENAC é serviço social autônomo - entidade
civil, com personalidade jurídica de direito privado. Não presta
serviço público delegado pelo Estado, mas atividade privada de
interesse público, não integrando, portanto, a Administração
Pública Direta ou Indireta, reitero.
Dada a sua natureza jurídica de entidade civil de direito
privado, a exigência de processo seletivo para contratação de
pessoal está vinculada à previsão legal específica.
Nestes termos, apesar de administrar receita decorrente de
contribuições parafiscais e estar sujeito, o Recorrido, a normas
semelhantes às que regem a Administração Pública, bem como
à fiscalização pelo Tribunal de Contas da União, não há que se
falar em violação do art. 37, II e § 2º, da Constituição Federal,
uma vez que o dispositivo tem aplicação restrita.
O Tribunal de Contas da União reforça a tese, concluindo
pela inaplicabilidade dos dispositivos em foco aos Serviços
Sociais Autônomos:
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“Parece estar pacífico no âmbito desta Corte o
entendimento da inaplicabilidade do concurso público
para admissão de pessoal, previsto no art. 37, inciso II, da
Constituição Federal, visto não pertencer a Entidade em
questão à estrutura da Administração Pública direta ou
indireta (Decisão nº 272/97 - Plenário, Ata nº 17/97;
Acórdão 17/1999 - Plenário)”. (AC-2.142-40/05-2 Sessão:
25.10.2005 Grupo: II Classe: II Relator: Ministro LINCOLN
MAGALHÃES DA ROCHA)
Também para licitação, o Tribunal de Contas da União já
decidiu pela rejeição da Lei nº 8.666/93 aos serviços sociais
autônomos:
“O Tribunal de Contas da União decidiu que os
serviços sociais autônomos não se subordinam à Lei de
Licitações (Lei nº 8.666, de 1993).
Segundo aquele Tribunal de Contas, essas entidades
colaboram com o Estado e devem manter a prestação de
contas, mas estão desobrigadas de seguir os critérios da
Lei de Licitações.
(TCU, Decisão Plenária nº 907, de
1997).” (Marcelo Alexandrino & Vicente Paulo, “Direito
Administrativo”, Editora Impetus, 13ª edição, 2007, pp.
74/75).
Transcrevo, por pertinente, acórdão do Eg. TRT da 10ª
Região, da lavra do eminente Desembargador Pedro Luiz
Vicentin Foltran, que, embora relativo a serviço social
autônomo outro, bem aprecia a questão (Proc. 12244068.2008.5.10.0016):
“Por estar o reclamado enquadrado como Serviço
Social Autônomo, cuja natureza jurídica se enquadra como
associação de direito privado, a exigência de concurso
público para seleção de pessoal está vinculada à previsão
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legal específica. Logo, tal procedimento torna-se inexigível
quando não há disposição legal, própria ou especial,
impondo a sua realização.
Observo que a Lei nº 8.706/1993, que autorizou a
criação do SEST, em momento algum prevê a realização de
concurso público para ingresso nos quadros da associação.
Por corolário, a contratação de pessoal sem a prévia
aprovação em concurso público não enseja ofensa à
previsão contida no § 2º do art. 37 da Constituição Federal.
Esta Egr. Turma apreciou questão idêntica, referente
ao SENAT, criado da mesma forma que o reclamado,
quando do julgamento do RO 1160-2008-004-10-00-2, em
19.5.2009, cuja relatoria coube à Desembargadora Maria
Regina Machado guimarães, cujos fundamentos também
adoto como razão de decidir.
‘Convém salientar, primeiramente, que nos termos
da Lei nº 8.706/93 cuida-se o Serviço Nacional de
Aprendizagem do Transporte - SENAT de serviço social
autônomo, com personalidade jurídica de direito privado,
cuja criação, organização e administração incumbe à
Confederação Nacional do Transporte - CNT (art. 1º).
Na lição do professor Hely Lopes de Meirelles os
serviços sociais autônomos tratam-se de ‘entes
paraestatais, de cooperação com o poder público’ e,
‘embora oficializadas pelo Estado, não integram a
Administração direta nem a indireta, mas trabalham ao
lado do Estado, sob seu amparo, cooperando nos setores,
atividades e serviços que lhes são atribuídos, por
considerados de interesse específico de determinados
beneficiários.’ (apud Maria Sylvia Zanella Di Pietro. In
direito administrativo. 18ª ed. pág. 427).
Da doutrina do administrativista José dos Santos
Carvalho Filho, que denomina tais entidades de ‘pessoas
de cooperação governamental’, colhe-se a seguinte
definição:
‘Pessoas de cooperação governamental são aquelas
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entidades que colaboram com o Poder Público, a que são
vinculadas, através da execução de alguma atividade
caracterizada como serviço de utilidade pública.
(...)são pessoas jurídicas de direito privado, embora
no exercício de atividades que produzem algum benefício
para grupos sociais ou categorias profissionais.
Apesar de serem entidades que cooperem com o
Poder Público, não integram o elenco das pessoas da
Administração Indireta, razão por que seria impróprio
considerá-las pessoas administrativas.’ (In Manual de
direito administrativo. 15ª ed. pág. 435).
Releva salientar que os serviços sociais autônomos,
como entidades integrantes do chamado ‘terceiro setor’,
são beneficiários das contribuições denominadas de
‘parafiscais, consoante os comandos do art. 240 da
Constituição Federal, litteris:
‘Ficam ressalvadas do disposto no art. 195 as atuais
contribuições compulsórias dos empregados sobre a folha
de salários, destinadas às entidades privadas de serviços
públicos, bem como a transferência total ou parcial de
encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à
continuidade dos serviços transferidos.’
A utilização de recursos públicos pelo percebimento
de contribuições parafiscais, impõe a tais entidades a
obrigação de prestação de contas, na forma preconizada
pelo parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal,
verbis:
‘Parágrafo único: Prestará contas qualquer pessoa
física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores
públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em
nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.’
Contudo, mencionadas peculiaridades, de per si, não
podem atrair a conclusão de que os serviços sociais
autônomos estejam submetidos aos mesmos princípios
que regem a administração pública.
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Isso porque, consoante já dito, as entidades que
integram o denominado sistema ‘S’ constituem pessoas
jurídicas de direito privado e não se encontram entre as
pessoas enumeradas no caput do art. 37 da Constituição
Federal, para as quais se direcionam os princípios ali
contidos.
Além do mais, contrariamente ao sustentado no
recurso, não se cogita que os serviços sociais autônomos
exerçam atividade cujo monopólio seja do estado, mas,
sim, atividade privada de interesse público. No particular,
é precisa a doutrina da administrativista Maria Silvia
Zanella Di Pietro, verbis:
‘Essas entidades não prestam serviço público
delegado pelo Estado, mas atividade privada de interesse
público (serviços não exclusivos do Estado); exatamente
por isso, são incentivadas pelo Poder Público. A atuação
estatal, no caso, é de fomento e não de prestação de
serviço público. Por outras palavras, a participação do
Estado, no ato de criação, se deu para incentivar a
iniciativa privada, mediante subvenção garantida por
meio da instituição compulsória de contribuições
parafiscais destinadas especificamente a essa finalidade.
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.’
(In op. cit. pág. 428)
Impende considerar que a circunstância do SENAT
perceber recursos de natureza pública, oriundos do
repasse de contribuições parafiscais (art. 240 da CF),
submete tal entidade à fiscalização pelo Tribunal de
Contas da União (art. 70, § único CF), não possuindo o
condão de extender a ela os preceitos contidos no inciso II
do art. 37 da Constituição Federal, à míngua de qualquer
previsão constitucional nesse sentido.
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Sobre a matéria, transcrevo recente decisão do col.
Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do RR- 565/2006404-14-40, litteris:
‘3. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA
CONTRATAÇÃO PELO SEBRAE a) Conhecimento No
Recurso de Revista, o Recorrente alega a obrigatoriedade
de concurso público para contratação pelo SEBRAE, sob
pena de violação do art. 37, II da Constituição da
República. Transcreve parecer do Tribunal de Contas da
União, que se manifesta, em relação aos Serviços Sociais
Autônomos, sobre a necessidade de se adotar um processo
seletivo público para admissão de pessoal.
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.
Não conheço.’ (Ac. 8ª Turma - Relatora Ministra
Maria Cristina Irigoyen Peduzzi - DJ 4.4.2009).
Também no mesmo sentido, a jurisprudência desta
egr. Turma, litteris:
‘SEBRAE.
CONCURSO
PÚBLICO.
INEXIGIBILIDADE. Em se tratando o reclamado de
Serviço Social Autônomo, cuja natureza jurídica o
enquadra como associação de direito privado, a exigência
de concurso público para seleção de pessoal está
vinculada à existência de previsão legal específica. Logo, a
realização de certame público é inexigível quando não
houver disposição legal, própria ou especial, impondo tal
procedimento. Por corolário, a contratação de
trabalhadores sem prévia aprovação em concurso público
não enseja a nulidade prevista no § 2º do art. 37 da
Constituição Federal.’ (TRT-RO- 00364-2006-016-10-00-4 Relator Desembargador Pedro Luís Vicentin Foltran - DJ
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20.10.2006)
Sobre o tema, aresto oriundo da egr. 2 ªTurma,
litteris:
‘VÍNCULO EMPREGATÍCIO. SESC. Deve ser
reconhecido o vínculo em havendo prova documental
capaz de evidenciar os seus elementos caracterizadores. O
fato da demandante ser empregada do SENAC em nada
impede o reconhecimento do vínculo com SESC, uma vez
que ambos são entes de cooperação de direito privado,
que, embora criados ou autorizados por lei, não se
enquadram entre os órgãos integrados na Administração
Direta nem entre as entidades da Administração Indireta
(ensina Hely Lopes Meirelles, em Direito Administrativo
Brasilieiro), sujeitos a concurso público e a vedação da
cumulação de cargos.
Os entes de cooperação têm empregados regidos
pela CLT e não se encontram atrelados aos misteres
burocráticos das repartições estatais.’ (TRT-RO- 003642001-801-10-00-6 - Relatora Desembargadora Maria
Piedade Bueno Teixeira - DJ 12.4.2002).
Por outro lado, não se evidencia do diploma
normativo que instituiu o SENAT, Lei nº8.706/93, qualquer
previsão condicionando a admissão de seu pessoal efetivo
à submissão à processo de certame público ou seletivo,
nos moldes tratados pelo art. 37, II da Constituição
Federal. Tampouco se vislumbra da norma interna sobre
Recrutamento e Seleção de Pessoal do SENATIS/DEX/SEST/SENAT Nº 84/06, qualquer exigência em tal
sentido.
No particular, convém mencionar que o col. Tribunal
Superior do Trabalho somente tem entendido pela
nulidade da admissão de pessoal pela inobservância a
processo de seleção pública, em se tratando de serviços
sociais autônomos, no caso específico da lei que institui o
ente estipular expressamente tal exigência. É o que tem se
verificado no caso da Associação das Pioneiras Sociais,
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ante os termos do art. 3º da Lei nº 8.246/91, que instituiu a
dita entidade (TST-RR- 528347/1999 - Ac. SBDI-1 - DJ
22.2.2002).
Nessa esteira, em se tratando o SENAT de pessoa
jurídica de direito privado, pelos fundamentos declinados,
mantenho incólume a r. sentença que concluiu pela
inaplicabilidade ao demandado dos preceitos insculpidos
no art. 37, caput e inciso II da Constituição Federal.’
Por todos estes fundamentos, nego provimento ao
recurso.”
Reporto-me, ainda, a precedentes desta Corte:
“RECURSO
DE
REVISTA.
SEBRAE.
DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE CONCURSO
PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA DA NORMA PREVISTA
NO ARTIGO 37, II, DA CF. A disposição constitucional
inserta no artigo 37, II, referente à obrigatoriedade da
realização de concurso, direciona-se, expressamente, aos
entes integrantes da administração pública direta e
indireta, não sendo, portanto, aplicável ao SEBRAE,
serviço social autônomo, mantido por contribuições
parafiscais.
Precedente.”
(TST-RR-10670013.2008.5.24.0006; 5ª Turma; Rel. Ministro Emmanoel
Pereira; DEJT – 5.3.2010)
“RECURSO DE REVISTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
SERVIÇOS
SOCIAIS
AUTÔNOMOS.
SENAI.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. DESNECESSSIDADE DE
EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO, NA FORMA DO
ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O SENAI não integra a Administração Pública e, por isso,
para admissão de empregados, não está obrigado à
realização de concurso público, assim como o previsto
para admissão de servidores na Administração Pública
direta e indireta. No entanto, como seus recursos advém
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de contribuição compulsória das empresas, sujeita-se à
fiscalização e controle do Tribunal de Contas da União
quanto à legalidade, legitimidade e economicidade na
aplicação desses recursos, na forma do artigo 70 e seu
parágrafo único da Constituição Federal.” (TST-RR109100-03.2008.5.24.0005; Ac. 2ª Turma; Rel. Ministro
Vantuil Abdala; DEJT – 26.2.2010)
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC
é serviço social autônomo, criado a partir de autorização do
Decreto-Lei nº 8.621/46, com regulamentação pelo Decreto nº
61.843/67.
Serviços Sociais Autônomos são “pessoas de cooperação
governamental” (José dos Santos Carvalho Filho), que, “embora
oficializadas pelo Estado, não integram a Administração direta
nem a indireta, mas trabalham ao lado do Estado, sob seu
amparo, cooperando nos setores, atividades e serviços que lhes
são atribuídos, por considerados específicos de determinados
beneficiários” (Hely Lopes Meirelles). “A atuação estatal, no
caso, é de fomento e não de prestação de serviço público”
(Maria Sylvia Zanella di Pietro).
A atipicidade de tais entes os sujeita à fiscalização pelo
Tribunal de Contas da União, órgão que, em sua competência e
se referindo ao gênero administrativo, já disse “estar
pacífico”...“o entendimento da inaplicabilidade do concurso
público para admissão de pessoal, previsto no art. 37, inciso II,
da Constituição Federal, visto não pertencer a Entidade em
questão à estrutura da Administração Pública direta ou indireta
(Decisão nº 272/97 – Plenário, Ata nº 17/97; Acórdão 17/1999 –
Plenário)” (Ministro Lincoln Magalhães da Rocha).
A despeito da gestão de contribuições parafiscais, os
serviços sociais autônomos, enquanto pessoas jurídicas de
direito privado, com o silêncio de suas normas instituidoras,
não se sujeitam às restrições do inciso II e do § 2º do art. 37 da
Constituição Federal para a contratação de seus empregados: os
preceitos não os pretendem na mira de sua normatividade”
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(TST-RR-112000-77.2008.5.23.0007)

No mesmo sentido, decidi no recurso de revista nº 4860072.2008.5.21.0001 - de minha relatoria:
“Na esteira dos precedentes desta Corte, não é necessária
a realização de processo seletivo público, nos termos do art. 37,
II, da Constituição da República, para contratação de pessoal
dos entes integrantes do denominado “Sistema S”, porquanto
tais entidades não compõem a Administração Pública direta ou
indireta.
Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte:
"SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS. ARTIGO 37,
CAPUT,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
INAPLICABILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DE
DIREITO PRIVADO. O SENAT, embora se utilize de
recursos públicos, é pessoa jurídica de direito privado e
não se submete aos princípios norteadores da
Administração Pública, mormente à regra de submissão
de seus empregados a concurso público ou a
processoseletivo, nos moldes do artigo 37 da Constituição
Federal. O caput do referido dispositivo constitucional
relaciona como únicos destinatários os entes da
Administração Pública Direta e Indireta, não incluídos aí
os serviços sociais autônomos, entidades integrantes do
sistema-s-, pessoas jurídicas de direito privado.
Precedentes desta c. Corte. Recurso de revista conhecido e
provido." (TST-RR-147800-23.2008.5.21.0008, Min. Rel.
Aloysio Corrêa da Veiga, 6ª Turma, DEJT 18.02.2011)
"RECURSO DE REVISTA. SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - SENAT.
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO - DESNECESSIDADE
DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO. ART.
37, II E § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O Serviço
Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT é
serviço social autônomo, criado a partir de autorização da
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Lei nº 8.706/93. 2. Serviços Sociais Autônomos são -pessoas
de cooperação governamental- (José dos Santos Carvalho
Filho), que, -embora oficializadas pelo Estado, não
integram a Administração direta nem a indireta, mas
trabalham ao lado do Estado, sob seu amparo, cooperando
nos setores, atividades e serviços que lhes são atribuídos,
por
considerados
específicos
de
determinados
beneficiários- (Hely Lopes Meirelles). -A atuação estatal,
no caso, é de fomento e não de prestação de serviço
público- (Maria Sylvia Zanella di Pietro). 3. A atipicidade
de tais entes os sujeita à fiscalização pelo Tribunal de
Contas da União, órgão que, em sua competência e se
referindo ao gênero administrativo, já disse -estar pacíficoo entendimento da inaplicabilidade do concurso público
para admissão de pessoal, previsto no art. 37, inciso II, da
Constituição Federal, visto não pertencer a Entidade em
questão à estrutura da Administração Pública direta ou
indireta (Decisão nº 272/97 - Plenário, Ata nº 17/97;
Acórdão 17/1999 - Plenário)- (Ministro Lincoln Magalhães
da Rocha). 4. A despeito da gestão de contribuições
parafiscais, os serviços sociais autônomos, enquanto
pessoas jurídicas de direito privado, com o silêncio de
suas normas instituidoras, não se sujeitam às restrições do
inciso II e do § 2º do art. 37 da Constituição Federal para a
contratação de seus empregados: os preceitos não os
pretendem na mira de sua normatividade. Precedentes.
Recurso de revista conhecido e desprovido."
(TST-RR169600-48.2008.5.11.0053, Min. Rel. Alberto Luiz Bresciani
de Fontan Pereira, 3ª Turma, DEJT 01.10.2010)
"AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE
REVISTA - SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO CONCURSO PÚBLICO - ART. 37, II E § 2º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DESNECESSIDADE. Sendo
a reclamada serviço social autônomo, constituindo
entidade de direito privado que atua em cooperação com
o Estado, não integrando a administração direta ou a

12
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 6938272.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. ROSA WEBER

Inteiro Teor do Acórdão - Página 45 de 61

RE 789874 / DF
indireta, é inaplicável o teor do art. 37, II e § 2º, da
Constituição Federal, assim como a Súmula nº 363 do TST.
Precedentes. Agravo de instrumento desprovido." (TSTAIRR-451940-40.2005.5.09.0663,
Min. Rel. Luiz Philippe
Vieira de Mello Filho, 1ª Turma, DEJT 20.8.2010)
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
SERVIÇOS
SOCIAIS AUTÔNOMOS. -SISTEMA
S. SUBMISSÃO
AOS DITAMES DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
PROCESSO
SELETIVO
PÚBLICO.
DESNECESSIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. As
entidades do denominado -Sistema S- não integram a
Administração Pública e, por isso, não se submetem às
normas contidas no artigo 37 da Constituição Federal. 2.
Nesse contexto, revela-se prescindível a realização de
processo seletivo público para a contratação de
empregados. 3. Agravo de instrumento a que se nega
provimento."
(TST-AIRR-116040-74.2008.5.10.0004,
Min. Rel. Guilherme Augusto Caputo Bastos, 2ª Turma,
DEJT 06.8.2010)
"(...) SISTEMA -S-. EXIGÊNCIA DE SELEÇÃO
PÚBLICA. ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO. Não obstante os
serviços sociais autônomos integrantes do intitulado
-SISTEMA S- sejam classificados como paraestatais porque
subvencionados por recursos públicos angariados por
contribuições compulsórias oriundos das folhas de
pagamento das empresas, não se autoriza o entendimento
de que esses serviços façam parte da Administração
Pública Direta ou Indireta, já que as exigências quanto aos
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência previstos na Constituição de 1988,
decorrentes da percepção desses recursos públicos, sujeita
as empresas integrantes à fiscalização do Tribunal de
Contas da União, mas não modifica, por si só, a natureza
jurídica de direito privado destas, não se podendo exigir
regras dirigidas tão somente aos entes da Administração
Pública. Dessa forma, inaplicável à ora recorrente,
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concessionária de Serviços Sociais Autônomos, as
exigências previstas no artigo 37, II e § 2º, da Constituição
Federal. Recurso de revista conhecido e provido." (TSTRR-121140-28.2008.5.08.0016,
Min. Rel. Dora Maria da
Costa, 8ª Turma DEJT 06.8.2010)
"RECURSO DE REVISTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
SERVIÇOS
SOCIAIS
AUTÔNOMOS.
SENAI.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. DESNECESSSIDADE DE
EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO, NA FORMA DO
ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O SENAI não integra a Administração Pública e, por isso,
para admissão de empregados, não está obrigado à
realização de concurso público, assim como o previsto
para admissão de servidores na Administração Pública
direta e indireta. No entanto, como seus recursos advém
de contribuição compulsória das empresas, sujeita-se à
fiscalização e controle do Tribunal de Contas da União
quanto à legalidade, legitimidade e economicidade na
aplicação desses recursos, na forma do artigo 70 e seu
parágrafo único da Constituição Federal. Recurso de
revista conhecido e desprovido." (TST-RR-10910003.2008.5.24.0005, Min. Rel. Vantuil Abdala, 2ª Turma,
DEJT 26.02.2010)
"EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA
CONTRATAÇÃO PELO SEBRAE. 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." (TSTRR-00565- 2006-404-14-40, Min. Rel. Maria Cristina
Irigoyen Peduzzi, 8ª Turma, DJ04.4.2008)
Dessa forma, emergem como óbices ao conhecimento da
revista o art. 896, § 4º, da CLT e a Súmula 333/TST”.
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Trago, ainda, precedentes recentes do Tribunal Superior do Trabalho,
na mesma linha, indicativos da sedimentação da jurisprudência daquela
Corte Superior a respeito:
RECURSO DE REVISTA. SESI. SERVIÇO SOCIAL
AUTÔNOMO.
CONCURSOPÚBLICO
PARA
A
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. A
jurisprudência do Tribunal Superior Trabalho perfilha diretriz
no sentido de que as entidades pertencentes ao Sistema -S-, a
exemplo do SESI, não estão obrigadas à observância da regra
constitucional de realização de concurso público (art. 37, II, da
Constituição Federal) para admissão de seus empregados,
porquanto não integram a Administração Pública Direta ou
Indireta. 2. Hipótese em que a decisão recorrida guarda plena
consonância com essa jurisprudência. Recurso de revista de que
não se conhece (RR-143900-17.2008.5.11.0006, Relator Min. João
Oreste Dalazen, 4ª Turma, DEJT15.8.2014).
SESC. SERVIÇO SOCIALAUTÔNOMO. CONTRATAÇÃO
DE PESSOAL. CONCURSO PÚBLICO. SUBMISSÃO À
DISPOSIÇÃO DO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
DESNECESSIDADE. Os ditames previstos no art. 37, II, da
Constituição Federal são destinados única e exclusivamente aos
órgãos integrantes da Administração Pública, seja direta ou
indireta. 4.2. O réu (serviço social autônomo) constitui entidade
de direito privado que, embora atue ao lado da Administração
Pública, com ela não se confunde. Recurso de revista conhecido
e provido (RR-102100-53.2008.5.17.0002, Relatora Min. Delaíde
Miranda
Arantes,
7ª
Turma,
DEJT
18.10.2013).
RECURSO DE REVISTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
SERVIÇO
SOCIAL
DE
TRANSPORTE
SEST.
DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO
PÚBLICO.
INAPLICABILIDADE
DA
EXIGÊNCIA
CONSTANTE NO ART. 37, II, DA CF.A exigência constitucional
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da obrigatoriedade da realização de concurso para a
investidura de cargo ou emprego público, ressalvadas as
hipóteses de cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração, direciona-se, expressamente, aos entes
integrantes da Administração pública direta e indireta (art. 37,
II, CF). Não se aplica, portanto, ao SEST, por se tratar de
entidade associativa de direito privado, sem fins lucrativos,
instituída sob a forma de serviço social autônomo, ainda que
mantida por contribuições parafiscais. Precedentes desta Corte.
Recurso de revista não conhecido (RR-1009-64.2011.5.06.0019,
Rel. Ministro Mauricio Godinho Delgado, 3ª Turma, DEJT
07.6.2013).

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 do art. 37, II, da
Constituição da República à espécie, enquanto não integrantes, tais
serviços sociais autônomos, à administração pública direta ou indireta.
Acompanho, pois, o eminente Relator também quanto ao mérito,
para negar provimento ao recurso extraordinário.
É como voto.
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 789.874 DISTRITO FEDERAL
VOTO
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Senhor Presidente, egrégia
Corte, ilustre representante do Ministério Público, senhores advogados,
magistrados e estudantes presentes.
Senhor Presidente, quando tive a oportunidade de apresentar um
voto-vista na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.923, em que nós
abordamos a questão do terceiro setor como uma opção do legislador,
sem engessamento do Estado democrático, deferindo a ele algumas
opções para a realização de serviços sociais, nós assentamos que: As
organizações sociais, por integrarem o terceiro setor, não fazem parte do conceito
constitucional de Administração Pública, razão pela qual não se submetem, em
suas contratações com terceiros, aos deveres inerentes à Administração Pública.
E, mais adiante, porque foi um trabalho denso, e houve uma
discussão mais complexa, pela inovação do tema, nós concluímos que
"Os empregados das Organizações Sociais não são servidores públicos, mas sim
empregados privados, por isso que sua remuneração não deve ter base em lei (CF,
art. 37, X), mas nos contratos de trabalho[...]. Por identidade de razões, também
não se aplica às Organizações Sociais" - isso assentado no voto - "a exigência
de concurso público previsto no artigo 37, inciso II."
Naquela oportunidade, o Professor Gustavo Binenbojm se
manifestou sobre essa nova postura do Supremo Tribunal Federal num
sugestivo trabalho intitulado "A era do Direito Administrativo como
religião já era", assentando que essa forma de atuação do Estado através
dos serviços sociais representava um arejamento e uma evolução do
Direito Administrativo brasileiro verificada mundo afora e já captada
pelos modernos publicistas do país. E aí faz uma comparação entre o
momento histórico do laissez faire et laissez passer e da Era Lochnern em
que havia essa constitucionalização excessiva na visão do que podia e do
que não podia fazer o Estado em matéria de descentralização dos seus
serviços.
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Por outro lado, Senhor Presidente, como aqui foi muito bem
assentado na tribuna pelos eminentes advogados, e notadamente pelo
Professor Carlos Mário Velloso, os serviços sociais autônomos, muito
embora custeados por contribuições sociais, fazem com que apenas se
justifique o controle do Tribunal de Contas e, lá nas organizações sociais,
o controle, também, do Ministério Público, sem prejuízo da revisão
judicial de qualquer ato extensivo ou fora dos objetivos sociais, como
destacou o Ministro Teori Zavascki, Relator.
Eu colhi, Senhor Presidente, uma decisão do Tribunal de Contas da
União, no sentido de ser pacífico, no âmbito da Corte, o entendimento da
inaplicabilidade do concurso público para a admissão de pessoal,
previsto no artigo 37, II, da Constituição Federal, visto não pertencer a
entidade em questão à estrutura da Administração Pública Direta ou
Indireta - Plenário, Decisão 27.597, Relator Ministro Lincoln Magalhães.
No âmbito do TST, como a Ministra Rosa aqui destacou, também é
esse o entendimento pacificado. E aqui eu trouxe um entendimento que
tem como paradigma o entendimento que a Ministra Rosa Weber deixou
assentado lá, mas já por turmas recentes, como, por exemplo, esse RR tem um número imenso aqui - da relatoria do Ministro Agra Belmonte,
que é oriundo do meu Estado, e que foi exatamente publicado em um
período que Vossa Excelência pertencia já ao Supremo.
No âmbito do Supremo Tribunal Federal, o precedente da ADI nº
1.864 já foi citado. Também, no ARE nº 683.979, o Supremo Tribunal
Federal entendeu que os serviços sociais autônomos, por ostentarem
personalidade jurídica de direito privado, não se submetem à exigência
do concurso público para compor seu quadro funcional.
E essa também foi a posição que eu sustentei na Ação Direta de
Inconstitucionalidade que versava as organizações sociais, calcado em
inúmeras passagens doutrinárias: dentre outras, o professor Diógenes
Gasparini; o Procurador Lucas Furtado, do Tribunal de Contas da União;
e o professor Valter Shuenquener, da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro, onde Sua Excelência, em um artigo sobre terceiro setor - A
experiência brasileira, direito em foco - assenta que os trabalhadores
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dessas entidades, serviços sociais autônomos, são regidos pela CLT e não
são selecionados mediante concurso público.
De sorte, Senhor Presidente, que o voto proposto pelo Ministro Teori
Zavascki encontra ressonância na jurisprudência do Supremo, na lei e na
doutrina do tema, por isso que eu voto acompanhando Sua Excelência no
sentido do desprovimento do Recurso Extraordinário.
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 789.874 DISTRITO FEDERAL
VOTO
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente,
também não posso deixar de fazer referência nem ao voto brilhante do
Ministro Teori Zavascki, nem às sustentaçãos, claro que com referência
afetiva ao meu querido Professor Carlos Mário, mas também ao Doutor
José Maciel e ao Procurador-Geral.
Tal como afirmado por Vossa Excelência, põe-se o voto do MinistroRelator na esteira da jurisprudência que se formou sobre o tema, uma vez
que o artigo 37 da Constituição é taxativo - Administração Pública Direta
ou Indireta - e o SEST não compõe a Administração Direta nem Indireta,
sendo apenas entidade de cooperação, razão pela qual eu acompanho às
inteiras o voto do Ministro-Relator.
**************
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 789.874 DISTRITO FEDERAL
VOTO
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Senhor Presidente,
acompanho o voto do eminente Relator, com as vênias devidas à
Procuradoria, que busca obviamente consagrar a ideia de uma seleção
republicana.
A mim me parece que se quer aqui ter um modelo de flexibilidade,
de não engessamento do sistema, nessa atividade importante,
complementar, que esses serviços autônomos realizam. De resto, já se fez,
inclusive, uma emenda constitucional, como destacou agora o ministro
Fux, com o objetivo de ampliar essa flexibilidade, a ideia de ganhar
eficiência e fazer o tal controle de resultados, mais do que um controle de
mero procedimento. E me parece que essa é a lógica que preside o
sistema.
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.
Mas há hoje - e o moderno Direito Administrativo, inclusive, nesse
sentido, deve-se dizer que o sistema "S" é até uma antecipação - uma
busca intensa, aqui e alhures, por um modelo que seja, tanto quanto
possível, equiparável à administração privada, em termos de resultado e,
por isso, as várias tentativas de reformas. No nosso caso, temos bons
resultados obtidos a partir desse modelo de maior flexibilização e, talvez,
de necessário aprofundamento e cobrança, no que diz respeito à
efetivação quanto aos resultados. É claro que se pode até discutir os
modelos de certame, certamente, as próprias instituições já vêm, ao longo
dos anos, fazendo experimentos institucionais, testes, a propósito do
adequado modelo ao tipo de seleção de servidores.
A propósito, eu gostaria até de anotar, Senhor Presidente, que,
recentemente, participei de um seminário em que se discutia, aqui, em
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Brasília, a questão das empresas estatais e da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal a propósito desse tema. E até comentava isso, há pouco,
com o ministro Toffoli. E, ao fazer o levantamento e depois acompanhar o
debate com o professor Paulo Modesto e o professor Marçal Justen Filho,
eu percebi que há, hoje, no seio dos administrativistas, um certo
sentimento de ambiguidade em relação à jurisprudência que nós estamos
a desenvolver a partir de aspectos pontuais. Amanhã, se trata dos
Correios. Então, nós reconhecemos o direito de fazer pagamento por
precatórios. Depois, se trata de uma situação peculiar, de uma empresa
que presta serviço público. Reconhecemos, então, a imunidade recíproca,
e assim por diante. E vamos quebrando um pouco ou reescrevendo o
estatuto das empresas estatais, o estatuto constitucional, o regime
constitucional das empresas estatais, então, achei uma oportunidade
importante de - a ministra Cármen Lúcia, inclusive, tinha estado nesse
mesmo...
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - E se Vossa
Excelência me permite, exatamente, na esteira do que Vossa Excelência
afirma, é que a lei que a Constituição prevê, para vir dando um modelo
completo e diferenciado dessas entidades, não veio até agora. E, talvez
por isso, a jurisprudência acabe fazendo este papel que Vossa Excelência
reforça.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Mas o casuísmo que
acaba marcando, então, essas opções, acaba por reescrever o texto e,
talvez, por torná-lo menos seguro e menos preciso. A partir de agora, pelo
menos, já temos as empresas estatais que estão concorrendo no mercado e
aquelas que prestam serviço público. E aquelas que prestam serviço
público, na verdade, estão passando - segundo esses administrativistas,
me parece que com razão, a partir da jurisprudência do Supremo - por
um processo de autarquização, tal como se destacou da tribuna.
De modo que acho que é até uma oportunidade para que nós não
enrijeçamos mais o sistema e, aí, tentemos incentivar a melhoria do
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sistema de controle, especialmente, do controle de resultado.
Eu gostaria de cumprimentar também o Ministro-Relator pelo
belíssimo voto.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, o mais
interessante é que, no tocante à imunidade, quanto às empresas públicas
e sociedades de economia mista, dá-se a aplicação de preceito que prevê,
também, a atuação ativa, impondo tributo. E não me consta que empresas
públicas e sociedades de economia mista possam ser sujeitos ativos
tributários!
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Vossa Excelência me
permite só uma observação? Eu comentava, agora, com o ministro Toffoli
que, certa feita, recebi o prefeito de Santos, e ele chamava a atenção para
essa jurisprudência que dava imunidade a uma concessionária portuária,
naquele município, como é conhecido, e fazia com que a capacidade
arrecadatória da entidade...
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – A tentativa de pegar
carona no precedente alusivo à Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos é grande. Tenho me defrontado com inúmeros processos
versando a matéria.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Exatamente. Isso, se
esvaísse, com consequências seriíssimas, porque é uma instalação que
demanda recursos, investimento por parte do município, mas ele perde,
exatamente, a vantagem que poderia ter em termos tributários. Por isso
que é preciso olhar a árvore e a floresta nesse contexto, não é?
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, em
primeiro lugar, limito-me às balizas subjetivas e objetivas do recurso
extraordinário.
O Supremo é convocado para pronunciar-se no tocante à
necessidade ou não de concurso público quanto a entidades que se
revelam como Serviços Sociais, ou seja, entidades do denominado
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Sistema "S". Daí, não emitir entendimento com o que ocorre, por exemplo,
relativamente à Associação dos Pioneiros Sociais (APS), associação que
mantém a rede Sarah; à Agência de Promoção de Exportações do Brasil
(APEX); e também à Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial.
Qual a natureza jurídica das entidades? De direito privado. Ao
contrário do que ocorre com outras pessoas jurídicas de direito privado,
como as sociedades de economia mista e as empresas públicas, os
Serviços Sociais não integram a Administração Indireta, muito menos a
Administração Direta. Mais do que isso: a teor do disposto no parágrafo
único do artigo 70 da Constituição Federal, apenas por receberem
contribuições parafiscais, prestam contas ao Tribunal de Contas da União.
Essa circunstância não os transmuda em entidades integrantes da
Administração Pública Indireta. Não é dado cogitar de cargos ou
empregos públicos.
Conheço do recurso interposto pelo Ministério Público do Trabalho e
a ele nego provimento.
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O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Também entendo,
Senhor Presidente, que assiste, na espécie, legitimidade recursal ao
Ministério Público do Trabalho, tal como bem o demonstrou o eminente
Ministro Relator.
De outro lado, observo que o eminente Ministro TEORI ZAVASCKI
examinou, com absoluta clareza, os diversos aspectos referentes à
controvérsia constitucional ora suscitada.
A mim me parece que a cláusula constitucional que impõe a
realização de concurso público, nos termos do que estabelece o inciso II
do artigo 37 da Constituição de República, tem por únicos destinatários
os órgãos e entidades integrantes da Pública Administração, quer da
Administração centralizada, quer da Administração descentralizada.
Cabe observar, no entanto, que os entes que compõem o denominado
Sistema "S" qualificam-se como entidades de cooperação, que
desenvolvem atividade de interesse coletivo, sendo certo, ainda, que o
fato de se submeterem 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 SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Vossa Excelência me
permite? Se o fossem, não estariam esses serviços sociais vinculados ao
sistema sindical, às confederações.
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O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Exatamente. 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.
Por isso, Senhor Presidente, e destacando o excelente voto proferido
pelo eminente Ministro TEORI ZAVASCKI, acompanho Sua Excelência
para conhecer do presente recurso extraordinário e negar-lhe
provimento.
É o meu voto.
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O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Eu também peço vênia ao eminente Procurador-Geral
da República para acompanhar o denso e substancioso voto do eminente
Relator, Ministro Teori Zavascki.
Eu me reporto não apenas à jurisprudência da Casa, mas também a
uma decisão que proferi no ARE 683.977, do Distrito Federal, exatamente
no mesmo sentido.
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PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. TEORI ZAVASCKI
RECTE.(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RECDO.(A/S) : SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST
ADV.(A/S) : JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO - SESCOOP
ADV.(A/S) : PAULO ROBERTO GALLI CHUERY E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC
AM. CURIAE. : SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
ADV.(A/S) : MARIA ELIZABETH MARTINS RIBEIRO E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI
AM. CURIAE. : SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
ADV.(A/S) : CARLOS MÁRIO DA SILVA VELLOSO FILHO E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR
ADV.(A/S) : RODOLFO GIL MOURA REBOUÇAS E OUTRO(A/S)
Decisão: Adiado por indicação do Relator. Ausente, justificadamente, o
Ministro Celso de Mello. Presidiu o Ministro Ricardo Lewandowski, VicePresidente no exercício da Presidência. Plenário, 20.08.2014.
Decisão: O Tribunal, decidindo o tema 569, por unanimidade e nos termos do
voto do Relator, conheceu e negou provimento ao recurso. Ausente o Ministro
Roberto Barroso, participando do “Yale Global Constitutionalism Seminar”, na
Universidade de Yale. Falaram, pelo recorrido Serviço Social do Transporte –
SEST, o Dr. José Alberto Couto Maciel; pelos amici curiae Serviço Social da
Indústria – SESI e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, o
Ministro Carlos Mário da Silva Velloso; e, pelo Ministério Público Federal, o
Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, Procurador-Geral da República. Presidiu o
julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 17.09.2014.
Presidência do Senhor Ministro Ricardo Lewandowski. Presentes à sessão os
Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia,
Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber e Teori Zavascki.
Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros.
p/ Fabiane Pereira de Oliveira Duarte
Assessora-Chefe do Plenário
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