
 
 

ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO  - PARTE III 

 

ROTEIRO DE AULA 

 

 ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA(Continuação) 

 EMPRESAS ESTATAIS (CONTINUAÇÃO) - A expressão “empresa estatal ou 
governamental” é utilizada para designar todas as sociedades, civis ou 
empresariais, de que o Estado tenha o controle acionário, abrangendo a empresa 

pública e a sociedade de economia mista e outras empresas que não tenham essa 
natureza. As duas pessoas jurídicas que interessam, neste tópico, são a empresa 

pública e a sociedade de economia mista, porque compõem a Administração 
Indireta. Embora ambas sigam regimes parecidos, têm importantes diferenças 
quanto ao seu conceito, finalidade e constituição, que analisaremos abaixo: 

 

 EMPRESA PÚBLICA: pessoa jurídica de direito privado composta por capital 

exclusivamente público, criada para a prestação de serviços públicos ou 
exploração de atividades econômicas sob qualquer modalidade empresarial. 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA: pessoa jurídica de direito privado, 

criada para prestação de serviço público ou exploração de atividade 
econômica, com capital misto e na forma de S/A. 

 

PRINCIPAIS 

DIFERENÇAS 

EMPRESA PÚBLICA SOCIEDADE DE 

ECONOMIA MISTA 

Forma de 

organização 

 

Qualquer forma empresarial 

admitida em direito 

Somente sob a forma 

de sociedade anônima 

Composição do 

capital social 

Exclusivamente Público.  Não 
se exige que seja de um 

único ente, podendo ser de 
mais de uma pessoa jurídica 
da Administração Direta ou 

da Direta com a Indireta . 
desde que seja todo público.  

Capital misto – público 
e privado, exigindo a 

participação majoritária 
do Poder Público que 
poderá ser 

Administração Direta ou 
Indireta  

Competência para 

julgamento das 
ações 

As ações em que a empresa 
pública federal seja autora, 

ré, assistente ou oponente, 
serão julgadas pela Justiça 

Federal (art. 109, I, da CF). 

A competência é da 
Justiça Estadual, ainda 
que se trate de 

empresa federal. 
A Súmula no 556 do 

STF prescreve:  
“É competente a 



 
 

 

 Traços comuns e importantes entre as empresas públicas e 

sociedades de economia mista 
Essas pessoas jurídicas recebem o mesmo tratamento para criação e 

extinção, vale dizer, autorização por lei específica e registro dos atos constitutivos 

no órgão competente. Na ausência da lei, ela não será uma empresa pública ou 

sociedade de economia mista, e sim mera empresa estatal sob controle acionário 

do Estado. É importante ressaltar que não poderá o Poder Legislativo fazer uma 

autorização genérica. É preciso que a lei designe que entidade pretende gerar, que 

escopo deverá por ela ser cumprido e quais as atribuições que para tanto lhe 

confere. 

Registre-se que, por paralelismo jurídico, se a lei autoriza a sua criação, 

também se exige lei para autorizar a sua extinção, não podendo mero ato 

administrativo, que é inferior a ela, fazê-lo. 

Contrariando as autarquias, essas empresas estatais, para que passem a 

existir efetivamente, dependem, além da lei, do registro dos atos constitutivos no 

órgão competente, seja no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas quando de 

natureza civil, ou na Junta Comercial quando de natureza empresarial. O texto 

constitucional também estabelece expressamente a exigência de lei para autorizar 

a criação de pessoas jurídicas subsidiárias a essas empresas, havendo, da mesma 

forma, a dependência da lei para autorizar a sua extinção. 

A personalidade jurídica de direito privado também se repete nas duas 

empresas, assim como a derrogação parcial do regime de direito privado por 

                                                           
 

 
2 Súmula no 517 do STF – As sociedades de economia mista só tem foro na Justiça Federal, quando a União intervém como assistente ou 

opoente. 

 

justiça comum 
para julgar as 

causas em que é 
parte sociedade 

de economia 
mista.”1  

No entanto, não se 

pode esquecer que, se 
houver interesse da 

União, a competência 
será transferida para a 
Justiça Federal. Nessa 

vertente, tem-se a 
Súmula no 517 do 

mesmo Tribunal 
Superior.2 



 
 

normas de direito público, quando tiver previsão expressa na Constituição ou em 

leis, constituindo o denominado regime híbrido, misto, semipúblico, o que é 

fundamental para manter a vinculação entre a Administração centralizada e a 

descentralizada. Essas derrogações, nos âmbitos estadual e municipal, devem 

obedecer à previsão constitucional e às leis federais de âmbito nacional, visto que 

esses entes não têm competência para legislar sobre Direito Civil e Comercial. 

Também é comum àquelas empresas a sujeição ao controle estatal, bem 

como a aplicação de regras orçamentárias da entidade que as criou. Submetem-se 

à supervisão ministerial e a controle pelo Tribunal de Contas, além da possibilidade 

de interposição de ação popular e dos demais controles previstos para o cidadão. 

Submetem-se à vinculação aos fins definidos na lei instituidora, como 

exercício do princípio da especialidade ou até da legalidade, além das finalidades: 

prestação de serviços públicos ou exploração da atividade econômica. 

 

 Pontos relevantes do regime jurídico das empresas públicas e 

sociedades de economia mista 
No que tange ao regime jurídico, deve-se alertar que não será idêntico para 

as duas empresas estatais, distinguindo-se, principalmente, em razão da finalidade 

por elas exercidas (serviço público ou atividade econômica). Essas empresas 

estatais, apesar de terem personalidade jurídica de direito privado, não têm regime 

verdadeiramente privado. A doutrina prefere denominá-lo como regime híbrido ou 

misto, isso porque ele mistura regras de direito público com as de direito privado, 

ora se aproximando mais de um, ora de outro. 

Para as exploradoras de serviços públicos, em que pese a personalidade 

jurídica de direito privado, o seu regime em muito se aproxima do direito público, 

até porque são inafastáveis do conceito de serviços públicos. No silêncio da lei, 

aplicam-se as regras do regime jurídico-administrativo. De outro lado, encontram-

se as exploradoras da atividade econômica cujo regime, em razão dessa finalidade, 

é o que mais se aproxima do direito privado. Para essas pessoas jurídicas, a regra é 

a aplicação do direito privado; o direito público é a exceção e deve ser aplicado 

restritivamente, quando tiver previsão expressa. Essas pessoas estão definidas no 

art. 173 da CF, que estabelecia no texto original que as empresas públicas e 

sociedades de economia mista e as demais exploradoras da atividade econômica 

estavam sujeitas ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto às 

obrigações tributárias e trabalhistas. Entretanto, essa regra foi alterada pela 

Emenda Constitucional no 19/98. 

Hoje o art. 173, § 1o, da CF3, reconhece a possibilidade de um regime 

especial para as empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas 

                                                           
3 CF, art. 173, “§ 1o A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que 
explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre: I – sua função social e 
formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade; II – a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos 
direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários; III – licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, 



 
 

subsidiárias, por intermédio de um estatuto jurídico próprio para sua função e 

formas de fiscalização, com regras quanto aos direitos civis, comerciais, 

trabalhistas e tributários, licitação e contratos, conselhos de administração e fiscal e 

mandatos dos administradores. Contudo, ainda não há estatuto próprio sujeitando-

as ao regime geral. 

 

o Licitações e Contratos 
No que tange à exigência de licitação e às regras aplicáveis aos contratos, 

deve- 

-se distinguir a empresa pública e a sociedade de economia mista, se prestadoras 

de serviços ou exploradoras da atividade econômica.Quando prestadoras de 

serviços públicos, seguem as normas gerais para licitação, é dizer, submetem-se à 

Lei no 8.666/93 e à Lei no 10.520/02, em cumprimento ao art. 37, XXI, combinado 

com o art. 22, XXVII, ambos da CF, como os entes da Administração Direta.Para os 

contratos dessas pessoas jurídicas, também é possível a aplicação do regime 

público e poderão ser considerados contratos administrativos, a depender de seu 

objeto, seguindo, do mesmo modo, as normas citadas acima.Entretanto, quando 

essas empresas exploram a atividade econômica, a situação é diferente, 

considerando que elas poderão ter regime especial, mediante estatuto jurídico 

próprio, consoante art. 173, § 1o, III, da CF, para licitações e contratos, 

obedecendo sempre aos princípios da administração. 

Essa determinação foi resultado da alteração introduzida pela Emenda 

Constitucional no 19, porque o texto original da CF somente dizia que essas 

empresas estavam sujeitas ao regime próprio das empresas privadas. Hoje chegou-

se ao entendimento de que essas empresas públicas e sociedades de economia 

mista podem se sujeitar a um regime simplificado para realização de licitações e 

contratações. 

Tal regime simplificado tem como propósito evitar a sujeição dessas 

empresas ao rigor da Lei no 8.666/93, que exige altos custos e longo prazo de 

preparação para celebração do contrato. Considerando que elas estão inseridas na 

iniciativa privada, o objetivo é que possam competir em condições de igualdade 

com as demais empresas.A ideia é de um regime mais dinâmico e mais barato. 

Entretanto não significa ausência de procedimento licitatório, não deve resultar em 

um sistema de plena discricionariedade, mas um sistema mais simples do que o 

previsto na Lei no 8.666/93. Nesse contexto vale lembrar que a matéria demanda 

previsão em lei, o que também deve ser observado para esse procedimento 

simplificado, fato que até hoje ainda não ocorreu. 

Em razão da ausência desse estatuto, o entendimento que prevalece é o de 

que essas empresas devem obedecer ao art. 37, XXI, da CF, que não distingue o 

                                                                                                                                                                                           
observados os princípios da administração pública; IV – a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a 
participação de acionistas minoritários; V – os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores”. 
 



 
 

dever de licitar se a empresa é exploradora de atividade econômica ou exploradora 

de serviço público, devendo seguir a norma geral (Lei no 8.666/93)4. 

Não restando dúvida quanto à aplicação da Lei de Licitações, deve-se 

observar, ainda, o seu art. 119, que dispõe que “as sociedades de economia mista, 

empresas e fundações públicas e demais entidades controladas direta ou 

indiretamente pela União editarão regulamentos próprios devidamente publicados, 

ficando sujeitas às disposições desta Lei”. Assim, fica fácil de concluir que essa 

regulamentação é para adaptar a sua aplicação, tendo caráter complementar, não 

se admitindo disposição contrária à lei. 

Também é importante lembrar que, uma vez obedecendo à Lei no 8.666/93, 

que apresenta as normas gerais de licitações e contratos, as empresas estatais 

podem escapar do dever de licitar em razão das hipóteses de dispensas e 

inexigibilidades que autorizam a contratação direta e estão previstas no próprio 

diploma legal. Expressamente o rol do art. 24 da citada Lei autoriza a contratação 

direta em alguns casos, como pro exemplo o previsto no inciso VIII e XXIII.  

Deve-se, ainda, considerar que, para essas empresas estatais, a lei 

estabelece um limite mais amplo quanto aos valores para os quais a licitação será 

dispensável. Essa previsão está contida no § 1o do art. 24 (renumerado pela Lei 

no 12.715/2012), que estabelece que a licitação será dispensável até o limite de 

20% do valor previsto para o convite, correspondendo a R$ 30.000,00 para obras e 

serviços de engenharia e R$ 16.000,00 para outros bens e serviços. Considerando 

que a regra geral para as demais pessoas jurídicas é de 10% do convite, conforme 

previsão dos incisos I e II do art. 24. 

Do mesmo modo, deve-se observar que a licitação também não será 

realizada quando tratar-se de hipótese de inexigibilidade, seguindo a previsão do 

art. 25. 

 

o Regime Tributário 

O regime tributário das empresas estatais depende da finalidade a que elas 

se propõem. Dessa maneira, sendo a empresa pública ou a sociedade de economia 

mista exploradora da atividade econômica, o seu regime em muito se aproxima das 

regras privadas, submetendo-se aos ditames do art. 173 da CF. Esse dispositivo, 

em seu § 2o, dispõe que tais empresas não gozarão de privilégios tributários não 

extensíveis à iniciativa privada. Portanto, caso a lei ou a CF atribua às empresas 

privadas, naquele ramo de atividade, um privilégio tributário, seja uma isenção ou 

uma imunidade, a empresa pública e a sociedade de economia mista também o 

terão. Assim, essas empresas estatais terão o mesmo tratamento das empresas 

privadas quanto às regras tributárias. 

Reconhece o STF a imunidade tributária recíproca quando a empresa pública 

ou sociedade de economia mista for comprovamente prestadora de serviços 

                                                           
4 Nesse sentido, REsp 80.061/PR, STJ, Rel. Min. Castro Meira, DJ: 11.10.2004. 
 



 
 

públicos, no primeiro caso quando o serviço for obrigatório e exclusivo para o 

Estado ou, ainda, aplica-se aos bens, patrimônio e serviços utilizados pela empresa, 

desde que seja na satisfação de objetivos institucionais próprios do ente federado, 

cuja tributação poderia colocar em risco sua autonomia, a atividade não pode ser 

destinada primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares e 

a desoneração não deve comprometer os princípios da livre-concorrência e do 

exercício da atividade profissional ou econômica lícita. 

o Responsabilidade Civil 
No que tange à responsabilidade civil dessas pessoas jurídicas, também o 

que interessa é a sua finalidade. Para as prestadoras de serviços públicos, há a 

aplicação do art. 37, § 6o, da Constituição, que lhes atribui a responsabilidade 

objetiva, independentemente do elemento subjetivo, a culpa ou dolo, bastando à 

vítima demonstrar a conduta, o dano e o nexo causal entre ambas. Admite-se, 

entretanto, que, apesar de a regra ser a da teoria objetiva, é possível 

excepcionalmente aplicar a teoria subjetiva quando acontecem condutas 

omissivas.5 As exploradoras da atividade econômica, quanto às responsabilidades 

contratuais e extracontratuais, estão sob a mesma disciplina aplicável às empresas 

privadas, daí por que o Estado não responde subsidiariamente por seus atos. 

 

o Regime de Pessoal 

As pessoas que atuam nas empresas estatais são consideradas agentes 

públicos, colocados na classificação de servidores estatais, na espécie servidores de 

entes governamentais de direito privado. Para esses agentes, há duas regras: uma 

aplicável a seus dirigentes, e outra, aplicável ao restante do quadro de pessoal. 

Os dirigentes são investidos em decorrência de providências governamentais, 

exercidas em nome da supervisão ministerial, conforme regra do art. 26, parágrafo 

único, alínea a, do Decreto-Lei no 200/67. Segundo a doutrina, eles acumulam a 

dupla função de agentes da empresa estatal e representantes da entidade que 

supervisionam (entidade a que estiver vinculada essa pessoa jurídica)6. Em regra, 

não são empregados da empresa estatal regidos pela CLT, salvo se já tiverem 

vínculo empregatício anterior. 

Os demais agentes dessas empresas são empregados regidos pela 

Consolidação das Leis do Trabalho e se equiparam a servidores públicos para 

algumas regras. 

 

                                                           
5 Também já se discutiu a aplicação da teoria objetiva ou da subjetiva para a vítima usuária ou não do serviço. O STF, assim como alguns autores, 
chegaram a declarar que a responsabilidade da prestadora de serviço público, em face do usuário, era objetiva, mas, para o não usuário, adotava-

se o regime privado, portanto, a teoria subjetiva. No entanto, hoje, essa questão já está superada, mediante o Recurso Extraordinário no 591.874, 

com reconhecimento de repercussão geral pelo STF, o que significa uma uniformização da interpretação constitucional, a Suprema Corte decidiu 
pela teoria objetiva, independentemente de a vítima ser usuária ou não. 
6 Foi aprovada, no dia 28 de dezembro de 2010, a Lei no 12.353, que dispõe sobre a participação de representantes dos empregados nos 
conselhos de administração das empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que 
a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, além de outras medidas. Os estatutos das empresas 
públicas e sociedades de economia mista de que trata essa lei deverão prever a participação nos seus conselhos de administração de 
representante dos trabalhadores, assegurado o direito da União de eleger a maioria dos seus membros. 
 



 
 

 ATENÇÃO:   

Equipara-se ao servidor público: 

  admissão depende de concurso público; 

  submetem-se ao teto remuneratório, salvo se a empresa não 
receber recursos da Administração Direta para pagamento de seu 
pessoal ou custeio em geral; 

  estão incluídos no regime da não acumulação de cargos e 
empregos públicos, desde que se enquadrem nas hipóteses 

expressamente autorizadas pela Constituição Federal. 
  os atos praticados por esses agentes estão sujeitos aos 

remédios constitucionais, tais como, mandado de segurança, ação 
popular, habeas data; 

  respondem por Improbidade Administrativa; 

 

Diferencia-se do servidor público: 

 regime é celetista e não estatutário 
 não tem a estabilidade do art. 41 da Constituição Federal; 

  

 

DICA IMPORTANTE: Em decisão proferida no Recurso 

Extraordinário, RE no 589.998, da relatoria do Ministro Ricardo 

Lewandowski, sendo a Repercussão Geral registrada com o Tema 

131, a Suprema Corte reafirmou o entendimento de que os 

empregados públicos não fazem jus à estabilidade prevista no art. 41 

da Carta Magna, salvo aqueles admitidos em período anterior ao 

advento da EC no 19/1998, entretanto, afirmou que em atenção aos 

princípios da impessoalidade e isonomia, que regem a admissão por 

concurso público, a dispensa do empregado de empresas públicas e 

sociedades de economia mista que prestam serviços públicos deve 

ser motivada, assegurando-se, assim, que tais princípios, observados 

no momento daquela admissão, sejam também respeitados por 

ocasião da dispensa. 

 

o Privilégios processuais 
As empresas públicas e sociedades de economia mista, bem como as 

fundações públicas de direito privado, submetem-se às regras processuais gerais, 

sem os privilégios peculiares à Fazenda Pública.  

 

o Bens e regime de precatório 

O tratamento dos bens das empresas públicas e sociedades de economia 

mista é tema muito divergente na doutrina. Acolhe-se neste trabalho a orientação 



 
 

de que os bens pertencentes às pessoas privadas são bens privados, todavia, 

quando prestadoras de serviços públicos, em razão de diversas regras do 

ordenamento jurídico, se eles estiverem diretamente ligados à prestação dos 

serviços públicos, estarão sujeitos ao regime público; para os demais vale o regime 

privado. Justificam esse tratamento especial: o princípio da continuidade dos 

serviços públicos; o fato de os bens serem decorrentes da transferência do ente 

que as criou; a cláusula de reversão ao ente público que lhes deu origem e a 

possibilidade de a lei instituidora dar essa especialidade para esses bens. Em 

sentido contrário, encontram-se as empresas públicas e as sociedades de economia 

mista exploradoras da atividade econômica, as quais, em razão da previsão do 

art. 173, § 1o, da CF, seguirão o regime próprio das empresas privadas, sendo, 

portanto, seus bens penhoráveis 

 

o Regime falimentar 
Quanto à possibilidade de falência, também há certa divergência doutrinária. 

Para as provas de concursos é importante que o candidato saiba que a Lei 

no 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, que regula a recuperação judicial, a 

extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, e revoga o 

antigo Decreto-Lei no 7.661/45, estabelece, em seu art. 2o, inciso I, que a Lei de 

Falência não se aplica às empresas públicas e às sociedades de economia mista. 

 

 

JURISPRUDÊNCIA 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF. EMPRESA 
PÚBLICA. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. REGIME JURÍDICO 

DE EMPRESA PRIVADA. O Supremo fixou entendimento no sentido de que as 
empresas públicas que exercem atividade econômica sujeitam-se ao regime 
jurídico das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e 

tributárias. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 
552217 AgR/RS, STF – Segunda Turma, julgamento: 29.09.2009, DJe: 200). 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. 
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA TUTELA. AÇÃO 

CAUTELAR SUBMETIDA A REFERENDO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE 
RECÍPROCA. ART. 150, VI, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. 
Plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni juris) diante do entendimento 

firmado por este Tribunal quando do julgamento do RE 407.099/RS, Rel. Min. 
Carlos Velloso, 2a Turma, DJ 06.8.2004, no sentido de que as empresas públicas 

e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de prestação 
obrigatória e exclusiva do Estado são abrangidas pela imunidade tributária 
recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. 2. Exigibilidade 

imediata do tributo questionado no feito originário, a caracterizar o risco de dano 



 
 

irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). 3. Decisão cautelar 

referendada (AC 1.851 QO/RO, STF – Segunda Turma, Rel.a Min.a Ellen Gracie, 
julgamento: 17.06.2008, DJe: 142). 

 

EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE 
ECONOMIA MISTA CONTROLADA POR ENTE FEDERADO. CONDIÇÕES PARA 

APLICABILIDADE DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRAÇÃO 
PORTUÁRIA. COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (CODESP). 
INSTRUMENTALIDADE ESTATAL. ARTS. 21, XII, “F”, 22, X, e 150, VI, “A” 

DA CONSTITUIÇÃO. DECRETO FEDERAL 85.309/1980. 1. IMUNIDADE 
RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. Segundo teste proposto pelo ministro relator, a 

aplicabilidade da imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, “a” da Constituição) 
deve passar por três estágios, sem prejuízo do atendimento de outras normas 
constitucionais e legais: 1.1. A imunidade tributária recíproca se aplica à 

propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos 
institucionais imanentes do ente federado, cuja tributação poderia colocar 

em risco a respectiva autonomia política. Em consequência, é incorreto ler 
a cláusula de imunização de modo a reduzi-la a mero instrumento 
destinado a dar ao ente federado condições de contratar em 

circunstâncias mais vantajosas, independentemente do contexto. 1.2. 
Atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a 

aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser 
submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de 
riqueza e deixarem a salvo a autonomia política. 1.3. A desoneração não 

deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre-
concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita. 

Em princípio, o sucesso ou a desventura empresarial devem pautar-se por virtudes 
e vícios próprios do mercado e da administração, sem que a intervenção do Estado 

seja favor preponderante. 2. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EXPLORAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA. CONTROLE ACIONÁRIO 
MAJORITÁRIO DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE INTUITO LUCRATIVO. FALTA DE RISCO 

AO EQUILÍBRIO CONCORRENCIAL E À LIVRE-INICIATIVA. Segundo se depreende 
dos autos, a Codesp é instrumentalidade estatal, pois: 2.1. Em uma série de 

precedentes, esta Corte reconheceu que a exploração dos portos marítimos, 
fluviais e lacustres caracteriza-se como serviço público. 2.2. O controle 
acionário da Codesp pertence em sua quase totalidade à União (99,97%). Falta 

da indicação de que a atividade da pessoa jurídica satisfaça 
primordialmente interesse de acúmulo patrimonial público ou privado. 2.3. 

Não há indicação de risco de quebra do equilíbrio concorrencial ou de 
livre-iniciativa, eis que ausente comprovação de que a Codesp concorra com 
outras entidades no campo de sua atuação. 3. Ressalva do ministro-relator, no 

sentido de que “cabe à autoridade fiscal indicar com precisão se a destinação 
concreta dada ao imóvel atende ao interesse público primário ou à geração de 

receita de interesse particular ou privado”. Recurso conhecido parcialmente e ao 
qual se dá parcial provimento. (RE 253.472/SP, STF – Tribunal Pleno, Rel. original 
Min. Marco Aurélio, Rel. para o acórdão Min. Joaquim Barbosa, julgamento: 

25.08.2010, DJe nº 20, de 01.02.2011). 

 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA 

RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇOS DE SAÚDE. 1. 



 
 

A saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado (arts. 6o e 196 da 

Constituição Federal). Dever que é cumprido por meio de ações e serviços que, 
em face de sua prestação pelo Estado mesmo, se definem como de natureza 

pública (art. 197 da Lei das leis). 2 . A prestação de ações e serviços de saúde 
por sociedades de economia mista corresponde à própria atuação do Estado, 
desde que a empresa estatal não tenha por finalidade a obtenção de lucro. 3. As 

sociedades de economia mista prestadoras de ações e serviços de saúde, cujo 
capital social seja majoritariamente estatal, gozam da imunidade tributária 

prevista na alínea “a” do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal. 3. Recurso 
extraordinário a que se dá provimento, com repercussão geral. (RE 580.264/RS, 
STF – Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgamento: 16.12.2010, DJe: 

06.10.2011). 

 

EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. CELETISTA CONCURSADO. DESPEDIDA 
IMOTIVADA. EMPRESA PÚBLICA OU SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. 

POSSIBILIDADE (alterada – Res. no 143/2007) – DJ: 13.11.2007, I – A 
despedida de empregados de empresa pública e de sociedade de economia 
mista, mesmo admitidos por concurso público, independe de ato motivado para 

sua validade; II – A validade do ato de despedida do empregado da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) está condicionada à motivação, por 

gozar a empresa do mesmo tratamento destinado à Fazenda Pública em relação 
à imunidade tributária e à execução por precatório, além das prerrogativas de 

foro, prazos e custas processuais. 

 

(...) que a ECT não pode ter tratamento híbrido. Em outras palavras: ou se lhe 

dá prerrogativa de ente público com ônus de ente público, ou bem se lhe confere 
status de empresa privada e os deveres da atividade privada. Dessa forma, é 

inevitável afastar o dever de motivação (Proc. no 95.418/2003-900-02-00.6/RR, 
TST – Segunda Turma, DJ: 12.05.2006). 

 

Ementa: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. DEMISSÃO 
IMOTIVADA DE SEUS EMPREGADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

MOTIVAÇÃO DA DISPENSA. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I – Os empregados 
públicos não fazem jus à estabilidade prevista no art. 41 da CF, salvo aqueles 

admitidos em período anterior ao advento da EC no 19/1998. Precedentes. II – Em 
atenção, no entanto, aos princípios da impessoalidade e isonomia, que regem a 

admissão por concurso publico, a dispensa do empregado de empresas 
públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos 
deve ser motivada, assegurando-se, assim, que tais princípios, observados 

no momento daquela admissão, sejam também respeitados por ocasião da 
dispensa. III – A motivação do ato de dispensa, assim, visa a resguardar o 

empregado de uma possível quebra do postulado da impessoalidade por parte do 
agente estatal investido do poder de demitir. IV – Recurso extraordinário 
parcialmente provido para afastar a aplicação, ao caso, do art. 41 da CF, exigindo-

se, entretanto, a motivação para legitimar a rescisão unilateral do contrato de 
trabalho. (RE 589.998, STF – Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 

julgamento: 20.03.2013, DJe: 12.09.2013) 

 



 
 

EMENTA: FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE 

VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME 
DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL E 

PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL 
FOI RECONHECIDA. Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às 
sociedades de economia mista que executam atividades em regime de 

concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. 
Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – Eletronorte não 

pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas 
decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição). Recurso 
extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 599.628, STF – Tribunal Pleno, 

Rel. Min. Ayres Britto, julgamento: 25.05.2011, DJe 17.10.2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANOTAÇÕES DA AULA 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

  

 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

QUESTÕES DE CONCURSO 

1. TRT 23R (MT) - Juiz do Trabalho Substituto  

Sobre as empresas públicas e sociedades de economia mista, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

a) Empresa pública é pessoa jurídica criada por autorização legal como instrumento 
de ação do Estado, detendo personalidade jurídica de Direito Privado, cujo capital é 

formado exclusivamente por recursos de pessoas de Direito Público interno ou de 
pessoas de suas Administrações indiretas, com predominância acionária na 
Administração direta;  

b) Sociedade de economia mista é pessoa jurídica criada por autorização legal, com 
personalidade de Direito Privado, cujas ações com direito a voto pertencem em sua 

maioria à administração direta ou indireta, com remanescente acionário de 
propriedade particular;  

c) As Sociedades de economia mista podem adotar qualquer forma societária 

admitida cm Direito ao passo que as empresas públicas terão obrigatoriamente a 
forma de sociedade anônima;  

d) Há dois tipos fundamentais de empresas públicas e sociedades de economia 
mista: as exploradoras de atividade econômica e aquelas prestadoras de serviços 
públicos ou coordenadoras de obras públicas;  

e) Quanto ao regime jurídico das empresas estatais (empresas públicas e 
sociedades de economia mista), o controle sobre elas é feito pelo Ministro a cuja 

Pasta estejam vinculadas, cabendo a ele, diretamente ou por meio de órgãos 
superiores do Ministério, orientá-las, coordená-las e controlá-las. CORRETA 

LETRA C 

 

2. TRT - 15ª Região - Juiz do Trabalho  

Em relação à administração pública federal, assinale a alternativa incorreta: 

a) a exploração de atividade econômica pelo Estado é marcada pela 
subsidiariedade, somente sendo permitida quando necessária à segurança nacional 

e a relevante interesse coletivo;  

b) o capital da empresa pública é inteiramente público, em cuja composição podem 

atuar outras pessoas de direito público interno, inclusive da administração indireta 
da União, Estados e Municípios;  

c) as empresas públicas que desempenham atividade econômica poderão gozar de 

privilegios fiscais não extensivos às demais empresas do setor privado;  

d) a agência executiva é a qualificação dada a uma autarquia ou fundação 

preexistente que, implementados os requisitos legais, recebe essa qualificação;  



 
 

e) o objeto da sociedade de economia mista tanto pode ser um serviço público 

como uma atividade econômica empresarial.  

LETRA C 

 

3. TRT - 8ª Região (PA e AP) - Juiz do Trabalho  

A ECT – Empresa de Correios e Telégrafos, empresa pública federal, não está 

abrangida pela imunidade tributária recíproca, pois a Constituição da República 
prevê que, tanto as empresas públicas, quanto às sociedades de economia mista, 

sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas quanto às obrigações 
civis, comerciais, trabalhistas e tributárias. 

ERRADA 

 

4. FCC -  TRT - 4ª REGIÃO (RS) - Juiz do Trabalho  

O regime jurídico a que se submete a Administração Pública é caracterizado por 
algumas prerrogativas e sujeições, que podem ser assim exemplificadas:  

a) impenhorabilidade dos bens de titularidade da Administração direta e das 

autarquias e fundações públicas.  

b) submissão a processo especial de execução judicial e juízo privativo, para as 

entidades integrantes da Administração direta e indireta.  

 

c) obrigatoriedade de concurso público para contratação de pessoal, exceto para as 
sociedades de economia mista que atuam em regime de competição com empresas 
privadas.  

d) sujeição ao controle externo pelo Tribunal de Contas, exceto em relação às 
empresas controladas pelo Estado que não recebam recursos para despesas de 

custeio.  

e) submissão das empresas públicas a regime jurídico próprio, diverso do aplicável 
às empresas privadas, derrogatório da legislação trabalhista e tributária. ERRADA 

LETRA A  

 

5. TRT - 9ª REGIÃO (PR) - Juiz do Trabalho  

 Ato administrativo é o ajuste que a administração pública, agindo nessa qualidade, 
firma com particular ou com outra entidade administrativa, para a consecução de 

objetivos de interesse público, nas condições estabelecidas pela própria 
administração.  



 
 

ERRADA 

 


