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ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PARTE IV E ENTES DE 

COOPERAÇÃO 

ROTEIRO DE AULA 

 
 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 

As ações em que a empresa 

pública federal seja autora, 

A competência é da 

Justiça Estadual, ainda 
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 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 

                                                             
 
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. 

 

ações ré, assistente ou oponente, 

serão julgadas pela Justiça 
Federal (art. 109, I, da CF). 

que se trate de 

empresa federal. 
A Súmula no 556 do 

STF prescreve:  

“É competente a 

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 
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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 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 
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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 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, 

                                                             
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, 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”. 
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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 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 

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

 

 

 ENTES DE COOPERAÇÃO:  Essas pessoas jurídicas são conhecidas por 

entes de cooperação ou entidades paraestatais, porque colaboram ou 

cooperam com o Estado no desempenho de uma atividade de interesse 

coletivo, embora não integrem a Administração, residindo apenas ao lado 
dela. São pessoas jurídicas de direito privado que, sem fins lucrativos, 
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realizam projetos de interesse do Estado, prestando serviços não exclusivos 

e viabilizando o seu desenvolvimento. Por isso, recebem ajuda por parte 

dele, desde que preenchidos determinados requisitos estabelecidos por lei 

específica para cada modalidade. Sujeitam-se a controle pela Administração 

Pública e pelo Tribunal de Contas. O seu regime jurídico é 

predominantemente privado, contudo parcialmente derrogado por regras de 
direito público. Compreendem entes de cooperação: os serviços sociais 

autônomos; as entidades de apoio; as organizações sociais e as 

organizações da sociedade civil de interesse público e as novas parcerias 

voluntárias. 

 

 Serviços Sociais Autônomos – um rótulo atribuído às pessoas 
jurídicas de direito privado, integrantes da iniciativa privada, com 

algumas características peculiares. Elas não prestam serviços públicos 

delegados pelo Estado, mas exercem atividade privada de interesse 

público, o que alguns doutrinadores preferem denominar serviços não 

exclusivos do Estado. Compõem o chamado sistema “S”. Essas pessoas 

jurídicas podem ser constituídas por meio das instituições particulares 

convencionais, como fundações, sociedades civis ou associações, bem como 
por estruturas peculiares previstas em lei específica. Os serviços sociais 

autônomos não gozam de privilégios administrativos, nem fiscais e nem 

processuais, cabendo-lhes apenas aqueles que a lei especial, 

expressamente, lhes conceder. São exemplos: o Serviço Social da Indústria 

(SESI), o Serviço Social do Comércio (SESC), o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (SENAC), o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (SENAI), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE), o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), o 

Serviço Social do Transporte (SEST), o Serviço Nacional de Aprendizagem 

do Transporte (SENAT).7 

 

 

 Entidades de apoio: pessoas jurídicas de natureza privada que 
exercem, sem fins lucrativos, atividade social e/ou serviços sociais não 

exclusivos do Estado, relacionados à ciência, pesquisa, saúde e educação. 

Essas pessoas não compõem a Administração Indireta, estão ao lado do 

Estado com o qual cooperam, atuando normalmente junto a hospitais 

públicos e universidades pública. são instituídas diretamente por servidores 

                                                             
7 Foram instituídos dois novos serviços sociais autônomos que ganharam o nome de Agência fugindo do antigo rótulo de sistema 
“s” (porque não começam com a letra “s”). São eles: a Apex-Brasil, Agência de Promoção de Exportação do Brasil, criada pela Lei 
no 10.668/03 (art. 1o), com o objetivo de promover a execução de políticas de promoção de exportações, em cooperação com o 
Poder Público, especialmente as que favoreçam as empresas de pequeno porte e a geração de empregos; e a ABDI, Agência 
Brasileira de Desenvolvimento Industrial, instituída pela Lei no 11.080, de 31 de dezembro de 2004 (art. 1o), com a finalidade de 
promover a 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. 
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públicos, em nome próprio e com recursos próprios, para exercerem 

atividades de interesse social relativas aos serviços prestados pelas 

entidades estatais em que esses servidores públicos atuem. Essas entidades 

recebem fomento do Estado, quer por meio de dotações orçamentárias 

específicas, quer por meio de cessão provisória de servidores públicos e 

também por permissão provisória de uso de bens públicos. No que tange à 
natureza jurídica, elas são geralmente, mas podem ser instituídas também 

sob a instituídas sob a forma de fundação de natureza privada forma de 

associação ou cooperativa. Constituída tal pessoa jurídica, a cooperação 

com o Estado se faz através de convênios, estabelecendo assim o vínculo 

jurídico. Citam-se, como exemplos, a Fundação Universitária de 

Desenvolvimento, de Extensão e Pesquisa (FUNDEPES), ligada à 
Universidade Federal de Alagoas; a Fundação de Apoio à Pesquisa e 

Extensão (FAPEX), ligada à Universidade Federal da Bahia; a Fundação 

Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC), ligada à Universidade Federal do 

Ceará; a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos 

(FINATEC), ligada à Universidade de Brasília; a Fundação de 

Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP), ligada à Universidade Federal de 
Minas Gerais; a Fundação Centro de Referências em Tecnologias Inovadoras 

(CERTI), ligada à Universidade Federal de Santa Catarina; a Fundação de 

Desenvolvimento da UNICAMP, ligada à Universidade de Campinas e a 

Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo (FUSP), ligada à 

Universidade de São Paulo. 

 

 Organizações Sociais: também chamada de “OS”, foi instituída 
e definida pela Lei nº 9.637/98. São pessoas jurídicas de direito privado, 

não integram a Administração, não têm fins lucrativos e são criadas por 

particulares para a execução, por meio de parcerias, de serviços públicos 

não exclusivos do Estado, previstos em lei. As atividades por elas 

desenvolvidas são aquelas acessíveis aos próprios particulares, 

independentemente de intervenção estatal. Podem ser objeto de 
desenvolvimento autônomo por qualquer particular. Essas organizações 

atuam em nome próprio, sob regime de direito privado, mas recebem apoio 

do Estado. As possíveis finalidades desenvolvidas por essas organizações 

estão elencadas no art. 1o da lei, e se resumem na busca do bem comum, 

prestando serviços ligados a: ensino e pesquisa científica, desenvolvimento 

tecnológico, meio ambiente, cultura e saúde, não se admitindo outras 

finalidades estatutárias. Por isso, são declaradas como entidades de 
interesse social e utilidade pública, para todos os efeitos legais 

(art. 11).Essas organizações são livremente qualificadas pelo Ministro ou 

titular do órgão supervisor do seu ramo de atividade e pelo Ministro do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, desde que preencham alguns requisitos 

formais óbvios e requisitos substanciais, conforme enumeração dos arts. 2o 

e 3o da mesma lei. O vínculo jurídico é o contrato de gestão, 
introduzido inicialmente pelo art. 5o e seguintes da Lei no 9.637/98 e, 

posteriormente, com a EC no 19/98, ganhando plano constitucional pelo 
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art. 37, § 8o, da CF. A qualificação “organização social” é temporária, 

enquanto vigente o contrato, sendo possível a desqualificação por meio de 

ato do Poder Executivo, quando do descumprimento das condições 

contratuais, exigindo processo administrativo prévio com o contraditório e a 

ampla defesa, respondendo os dirigentes solidariamente pelos danos, além 

da possibilidade de reversão dos bens e devolução dos valores recebidos e 
demais sanções cabíveis (art. 16 da Lei no 9.637/98). 

 

 Organização da Sociedade Civil de Interesse Público: também 

denominada OSCIP, foi instituída pela Lei no 9.790, de 23.03.1999, 

regulamentada pelo Decreto Federal no 3.100/99, alterado pelo Decreto 

Federal no 7.568, de 16.09.2011. É conceituada como pessoa jurídica de 
direito privado, instituída por particular, sem fins lucrativos, para a 

prestação de serviços sociais não exclusivos do Estado (serviços 

socialmente úteis), sob incentivo e fiscalização desse Estado e que 

consagre, em seus estatutos, uma série de normas sobre estrutura, 

funcionamento e prestação de contas (art. 4o). O vínculo jurídico para 

formalizar a relação com a Administração é o termo de parceria, seguindo 

as disposições dos arts. 9o e seguintes da lei específica. Nesse instrumento, 
serão discriminados os direitos, responsabilidades e obrigações das partes 

signatárias. A sua celebração estará condicionada à prévia consulta aos 

Conselhos de Políticas Públicas das áreas correspondentes e atualmente 

exige-se que a pessoa jurídica8 tenha sido constituída e se encontre em 

funcionamento regular há, no mínimo, 3 (três) anos. O § 2o do art. 10 da 

Lei no 9.790/99 estabelece as cláusulas essenciais do termo de parceria 
como, por exemplo, a estipulação do objeto com as especificações do 

programa de trabalho, definição de metas, prazos e resultados esperados, 

previsão dos critérios de avaliação, previsão de receitas e despesas, 

obrigação de apresentar relatórios e de realizar a publicação em imprensa 

oficial. 

 

 Parcerias Voluntárias: a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, 

instituiu o regime jurídico das denominadas parcerias voluntárias. Essas 

parcerias poderão ser estabelecidas pela União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e 

sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, e suas 

subsidiárias, com organizações da sociedade civil, em regime de mútua 

cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e podem 
ou não envolver transferências de recursos financeiros. Importante destacar 

que não se trata de Organização Social e nem OSCIP tendo regras próprias. 

Tem por objetivos a gestão democrática, a participação social, 

                                                             
8 Art. 1º da Lei nº 9.790/99 com redação da Lei nº 13.019/2014: Podem qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que tenham sido constituídas e se encontrem em 

funcionamento regular há, no mínimo, 3 (três) anos, desde que os respectivos objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos 

requisitos instituídos por esta Lei.   
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fortalecimento da sociedade civil e a transparência na aplicação dos 

recursos públicos.  A organização da sociedade civil que receberá tais 

transferências será selecionada por meio de um procedimento nominado de 

“chamamento público” e, após escolhida, deverá celebrar um “termo de 

colaboração” ou um “termo de fomento” com a administração pública. 

Guardadas as devidas diferenças, esse chamamento público funcionará 
como se fosse uma licitação, ou seja, um processo seletivo (competitivo) 

para selecionar a organização que melhor poderá executar o projeto. 

Interessante a leitura da Lei9!  

  

DICA IMPORTANTE: Termo de colaboração ≠ Termo de 

Fomento 

Termo de colaboração Termo de fomento 

 

O plano de trabalho foi 

proposto pela 

administração pública 

O plano de trabalho foi 

proposto pela organização 

da sociedade civil 

A organização da 

sociedade civil estará 

colaborando com a 

finalidade de interesse 

público proposta pela 

administração pública. 

 

A administração pública 

estará fomentando a 

finalidade de interesse 

público proposta pela 

organização da sociedade 

civil. 

 

 

 

JURISPRUDÊNCIA 

 

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 

                                                             
9 A lei nº 13.019/2014 ampliou o rol de atos de improbidade da Lei nº 8.429/92. 
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SUBMISSÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II, 

DA CF). 1. Os serviços sociais autônomos integrantes do denominado 

Sistema “S”, vinculados a entidades patronais de grau superior e 

patrocinados basicamente por recursos recolhidos do próprio setor 

produtivo beneficiado, ostentam natureza de pessoa jurídica de direito 

privado e não integram a Administração Pública, embora colaborem com ela 
na execução de atividades de relevante significado social. Tanto a 

Constituição Federal de 1988, como a correspondente legislação de regência 

(como a Lei nº 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 1.864, 

Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 2.5.2008. 2. Recurso extraordinário a 

que se nega provimento (RE 789.874, STF – Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori 

Zavascki, julgamento: 17.09.2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - 

Mérito DJe: 19.11.2014). 
 

 

 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. ENTES DE COOPERAÇÃO ESTATAL. 

OBRIGATORIEDADE DE OS RESPONSÁVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO 

DE ENTIDADES DO SISTEMA “S” APRESENTAREM DECLARAÇÃO DE 

BENS E RENDIMENTOS. SUJEIÇÃO À FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL 
DE CONTAS DA UNIÃO. 1. Cinge-se a controvérsia à necessidade de 

apresentação, pelo recorrente (conselheiro suplente do Serviço Social do 

Comércio – SESC/DF) de declaração de bens e rendimentos ao Conselho 

Regional da referida entidade. 2. O Tribunal a quo entendeu que o Sesc é 

pessoa de cooperação governamental que, embora não integre a 

administração indireta, tem sua criação autorizada por lei e recebe 
recursos considerados públicos, razão pela qual devem sujeitar-se ao 

controle público da Corte de Contas. 3. Dentre as particularidades a que 

estão sujeitos os entes de cooperação estatal, ressalta-se o fato de 

receberem recursos públicos provenientes de contribuições parafiscais, 

atraindo, dessa maneira, a necessária fiscalização da aplicação desses 

recursos, a ser realizada pelo Tribunal de Contas da União, consoante art. 

5º, caput e inciso V, da Lei nº 8.443/92. 4. Existe arcabouço legal a 
subsidiar a exigência de apresentação de declaração de bens e direitos 

pelos dirigentes (responsáveis) das entidades do sistema “S”, dentre as 

quais se inclui o Sesc/DF, posto que essas pessoas submetem-se à 

fiscalização do Tribunal de Contas da União. 5. Toda pessoa que por força 

de lei estiver sujeita à prestação de contas do Tribunal de Contas da União 

deve apresentar cópia da declaração de rendimentos e de bens, relativa ao 
período-base da sua gestão, a teor do disposto no art. 4º, caput, da Lei nº 

8.730, de 1993. Recurso especial improvido (REsp 1.356.484/DF, STJ – 
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Segunta Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgamento: 05.02.2013, 

DJe: 19.02.2013). 

 

 

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA 

– LEI Nº 9.637/ 98 – ORGANIZAÇÃO SOCIAL – DESCUMPRIMENTO 
DE CONTRATO DE GESTÃO – DESQUALIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

IMPETRANTE – ATO DA MINISTRA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

– AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, 

CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL – ANÁLISE DA 

SUBSTANCIOSA DEFESA APRESENTADA PELA IMPETRANTE – 

LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU COM O ATO IMPETRADO – 

AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER PROTEGIDO PELA 

VIA ELEITA – DENEGAÇÃO DA ORDEM – PREJUDICADO O EXAME DO 

AGRAVO REGIMENTAL. 1. O presente mandamus é dirigido contra ato 

praticado pela Excelentíssima Senhora Ministra de Estado do Meio 

Ambiente, que, analisando o Processo Administrativo nº 
02000.001704/2001-14, acolheu o relatório da Comissão Processante e 

aprovou o Parecer nº 346/Conjur/MMA/2004, por seus jurídicos 

fundamentos, determinando a desqualificação da Organização Social 

impetrante. 2. No caso dos autos, a impetrante foi qualificada como 

organização social por meio de Decreto Presidencial (em 18.03.1999) e 

celebrou contrato de gestão com a União, representada pelo Ministério do 

Meio Ambiente, em 14.11.2001. Em virtude da apuração de 
irregularidades no cumprimento do referido contrato, a autoridade 

apontada como coatora determinou a instauração de processo 

administrativo que, após os trâmites legais – inclusive a análise da defesa 

apresentada pela ora impetrante – culminou com o ato impetrado, 

determinando a desqualificação da impetrante como organização social. 3. 

Diversamente do que alega a impetrante, não houve cerceamento de 
defesa, tampouco ocorreu violação dos princípios do contraditório e do 

devido processo legal. Isso porque o processo administrativo foi 

regularmente instaurado e processado, oportunizando-se o oferecimento 

de defesa pela impetrante, que foi exaustivamente analisada pelo 

Ministério do Meio Ambiente. 4. A impetrante não fez prova das nulidades 

que alega, como a vedação de acesso aos autos, e sequer indica a 

existência de prejuízo causado pelo trâmite do processo administrativo nos 
moldes como ocorreu. Pelo contrário, a substanciosa defesa apresentada 

pela demandante evidencia que essa pôde impugnar todas as imputações 

contra si realizadas no processo em questão. 

5. Assim, o exame dos autos e a análise da legislação de regência 

demonstram, com absoluta segurança, que não há nenhuma ilegalidade no 

processo que, motivadamente, desqualificou a impetrante como 
organização social. 6. Por outro lado, é inviável o reexame, em sede de 

mandado de segurança, dos critérios e percentuais de avaliação utilizados 

pelo Ministério do Meio Ambiente para atribuir o índice de 70,4% de 
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cumprimento das metas do contrato de gestão celebrado com a 

impetrante. Além disso, cumpre registrar que o contrato em discussão, de 

acordo com o art. 5º e seguintes da Lei nº 9.637/98, objetivamente prevê 

as metas e os critérios da sistemática de avaliação. No caso em apreço, é 

inviável a revisão do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, estando 

este Tribunal limitado a apreciar a legalidade do ato praticado pela 
autoridade impetrada. 7. A responsabilidade pelo não cumprimento de 

todas as metas do contrato de gestão objeto do writ é imputável tão 

somente à entidade impetrante, não havendo como atribuir ao Poder 

Público, que lhe transferiu recursos financeiros e lhe cedeu servidores 

públicos, a “culpa” pelo cumprimento de percentual insatisfatório das 

metas contratualmente estipuladas. Além disso, conforme bem observado 
pelo parecer que fundamentou o ato impetrado, a impetrante admite o 

descumprimento parcial do contrato e não justifica os motivos desse 

descumprimento, apenas discorre que o Poder Público não lhe orientou de 

maneira suficiente para que as metas pudessem ser atingidas. 8. Registre-

se que as alegações da impetrante são contrárias aos princípios que regem 

a Administração Pública e as atividades do chamado “terceiro setor”, pois 
a qualificação de entidades como organizações sociais e a celebração de 

contratos de gestão tiveram origem na necessidade de se desburocratizar 

e otimizar a prestação de serviços à coletividade, bem como viabilizar o 

fomento e a execução de atividades relativas às áreas especificadas na Lei 

nº 9.637/98 (ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, 

proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde). Assim, apesar 

de, na espécie, competir ao Ministério do Meio Ambiente a fiscalização, a 
avaliação e o acompanhamento dos resultados do contrato de gestão, 

essas providências não afastam a responsabilidade do impetrante de 

cumprir as metas acordadas com o Poder Público. 9. Infere-se, portanto, 

que inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade no ato motivadamente 

praticado pela autoridade apontada como coatora, não havendo direito 

líquido e certo da impetrante a ser protegido pela via eleita. 10. Segurança 
denegada, restando prejudicado o exame do agravo regimental interposto 

pela impetrante (MS 10.527/DF, STJ – Primeira Seção, Rel.ª Min.ª Denise 

Arruda, julgamento: 14.09.2005, DJ: 07.11.2005). 

 

 

EMENTA: COMPETÊNCIA – JUSTIÇA COMUM – AÇÃO POPULAR 

CONTRA O SEBRAE – LEI Nº 4.717/65 (LAP), ART. 20, “F”; CF, ART. 
109, IV; SÚMULA Nº 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 Lei nº 4.717/65 (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 
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patrimônio se predispõe a ação popular. 2. Dada a patente similitude da 

natureza jurídica do Sesi e congêneres à do Sebrae, seja no tocante à 

arrecadação e aplicação de contribuições parafiscais, seja, em 

consequência, quanto à sujeição à fiscalização do Tribunal de Contas, 

aplica-se ao caso a fundamentação subjacente à Súmula nº 516/STF: “O 

Serviço Social da Indústria – SESI – está sujeito à jurisdição da Justiça 
estadual” (RE 366.168/SC, STF – Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda 

Pertence, julgamento: 03.02.2004, DJ: 14.05.2004). 

 

 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. 
PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS POR FUNCIONÁRIOS 

TERCEIRIZADOS EM DETRIMENTO DE CANDIDATOS APROVADOS EM 

CONCURSO PÚBLICO. FUNÇÕES VINCULADAS ÀS ATIVIDADES FINS 

DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS MANTIDO POR AUTARQUIA FEDERAL. 

ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DISCRICIONARIEDADE 

ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. DEVER DO ESTADO DE PROVER 
CARGOS PÚBLICOS NOS TERMOS DETERMINADOS PELA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 37, II, CF). DECISÃO DO PLENÁRIO 

DESTA CORTE EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O provimento de 

cargos públicos deve se dar por meio de concurso público, nos termos do 

art. 37, II, da CF. 2. A determinação de provimento de cargos públicos por 

servidores aprovados em certame dentro do prazo de validade do concurso 

é medida que se impõe, não se revelando lícita a sua preterição para 
mantença de empregados terceirizados nas funções públicas. Precedente 

em repercussão geral: RE 598.099, Plenário, Relator o Min. Gilmar Mendes. 

3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO INDIRETA DE 

PESSOAL, ATRAVÉS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM 

OSCIP, INCLUINDO DENTRE OS TERCEIRIZADOS PESSOAL PARA 
EXERCÍCIO DE FUNÇÕES VINCULADAS AO CONJUNTO DE ATIVIDADES FINS 

DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. – A União Federal deve providenciar e 

fornecer os recursos necessários à viabilização do respectivo provimento 

dos cargos da Autarquia, mediante concurso público, sendo tal medida 

administrativa mera consequência lógica da procedência do pedido. – É 

juridicamente aceitável a celebração de termo de parceria entre o 

Poder Público e Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
– Oscip, mas torna-se incabível a utilização desse expediente, 

quando contratados prestadores de serviços terceirizados para o 

exercício de funções próprias da atividade fim da entidade pública. 

– Tal distorção mais se agrava quando comprovado que auxiliar de 

enfermagem aprovada em primeiro lugar no concurso para o cargo, não foi 

nomeada em detrimento de terceirizada que no mesmo concurso galgara 
posição posterior ao décimo lugar. – As contratações irregulares foram 

sobejamente identificadas nos autos e a obrigação do poder público 

viabilizar a regularização dessa situação é confirmada também pelas 
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diversas manifestações do MPF. – Remessa oficial e apelação improvidas.” 

4. Agravo regimental DESPROVIDO (AI 848.031 AgR, STF – Primeira 

Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgamento: 07.02.2012, Acórdão Eletrônico DJe: 

29.02.2012) (grifos da autora) 

 

 
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 9.637, DE 15 DE MAIO DE 1998. 

QUALIFICAÇÃO DE ENTIDADES COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS. 

INCISO XXIV DO ARTIGO 24 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 

1993, COM A REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI Nº  9.648, DE 27 DE 

MAIO DE 1998. DISPENSA DE LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA 
AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 5º; 22; 23; 37; 40; 49; 70; 71; 74, § 1º 

E 2º; 129; 169, § 1º; 175, CAPUT; 194; 196; 197; 199, § 1º; 205; 

206; 208, § 1º E 2º; 211, § 1º; 213; 215, CAPUT; 216; 218, §§ 1º, 

2º, 3º E 5º; 225, § 1º, E 209. INDEFERIMENTO DA MEDIDA 

CAUTELAR EM RAZÃO DE DESCARACTERIZAÇÃO DO PERICULUM IN 

MORA. 1. Organizações Sociais – pessoas jurídicas de direito privado, sem 
fins lucrativos, direcionadas ao exercício de atividades referentes a ensino, 

pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do 

meio ambiente, cultura e saúde. 2. Afastamento, no caso, em sede de 

medida cautelar, do exame das razões atinentes ao fumus boni iuris. O 

periculum in mora não resulta no caso caracterizado, seja mercê do 

transcurso do tempo – os atos normativos impugnados foram publicados 

em 1.998 – seja porque no exame do mérito poder-se-á modular efeitos do 
que vier a ser decidido, inclusive com a definição de sentença aditiva. 3. 

Circunstâncias que não justificariam a concessão do pedido liminar. 4. 

Medida cautelar indeferida (ADI 1.923 MC, STF – Tribunal Pleno, Rel. Min. 

Ilmar Galvão, Rel. p/ Acórdão: Min. Eros Grau (ART. 38, IV, b, DO RISTF), 

julgamento: 01.08.2007, DJe: 21.09.2007) 

 
EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. 

ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO 

PRIVADO DO SISTEMA 'S'. SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS. SESC E 

SENAC. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA HIPÓTESE DO ART. 17, 

INCISO I, 'e', DA LEI Nº 8.666/1993 (LICITAÇÃO DISPENSADA). 1. 

Recursos especiais que se originam em autos de ação popular, na qual se 

discute a legalidade da alienação de imóvel público pela Terracap ao Sesc e 
ao Senac, ora recorrentes, com dispensa de licitação. 2. Com relação à tese 

de nulidade do julgamento a quo, por ausência de intimação, o recurso 

especial não merece prosperar, porquanto, em atenção ao que foi 

consignado no acórdão recorrido e ante a ausência de prejuízo, não se deve 

pronunciar a nulidade. Nesse sentido, dentre outros: AgRg no REsp 

1.196.714/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 01.02.2013; AgRg 
no REsp 1.325.366/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

DJe 12.09.2012; AgRg no REsp 1.236.801/DF, Rel. Min. Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27.04.2012; REsp 1.276.475/SP, Rel. Min. 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.04.2012. 3. Não há julgamento 

extra petita quando a controvérsia submetida a julgamento é solucionada 

dentre dos limites da lide, não havendo falar que a razão de decidir, que 

não reflete fundamento constante da petição inicial, caracterize o 

mencionado error in procedendo, pois "cabe exclusivamente ao julgador a 

aplicação do direito à espécie, fixando as consequências jurídicas diante dos 
fatos narrados pelas partes consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi 

ius e jura novit curia" (EDcl no REsp 472.533/MS, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, Quarta Turma, DJ 26.09.2005). 4. Os serviços sociais 

autônomos não integram a Administração Pública indireta; são 

pessoas jurídicas de direito privado que cooperam com o Estado, 

mas que com este não se confundem. Nessa linha, não podem se 
beneficiar da exceção à regra de licitação prevista na alínea 'e' do 

inciso I do art. 17 da Lei nº 8.666/1993 (licitação dispensada); ao 

contrário, enquadram-se no comando contido no caput do art. 17, 

que, expressamente, exige a licitação, na modalidade concorrência, 

para a venda de imóveis da Administração Pública às entidades 

paraestatais. 5. Recursos especiais não providos (REsp 1.241.460/DF, STJ 
– Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgamento: 08.10.2013, 

DJe: 14.10.2013) (grifos da autora). 

 

 

 

RECURSO ESPECIAL. CASA LOTÉRICA. PERMISSIONÁRIA DA CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 7.102/1983, 

QUE ESTABELECE NORMAS PARA CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO 

DE ESTABELECIMENTOS FINANCEIROS.1. Inexiste violação ao art. 535 

do Código de Processo Civil se todas as questões jurídicas relevantes para a 

solução da controvérsia são apreciadas, de forma fundamentada, sobrevindo, 

porém, conclusão em sentido contrário ao almejado pela parte.2. A relação 

firmada entre unidades lotéricas e a Caixa Econômica Federal tem cunho 

social, ampliando o acesso da população brasileira a alguns pontuais serviços 

prestados por instituições financeiras, o que não é suficiente para transmudar 

a natureza daquelas em instituições financeiras.3. As unidades lotéricas não 

possuem como atividade-fim - (ou mesmo acessória) - a captação, 

intermediação e aplicação de recursos financeiros. É que as instituições 

financeiras brasileiras somente podem funcionar no País mediante a prévia 

autorização do Banco Central da República Federativa do Brasil, nos termos 

do art. 18 da Lei n. 4.595/1964. . Por isso que as regras de segurança 

previstas na Lei n. 7.102/1983 não alcançam as unidades lotéricas.4. 

Recurso especial não provido.(REsp 1224236/RS, STJ - Quarta Turma, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, julgamento: 11.03.2014, DJe 02.04.2014) 
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EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. 

COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ART. 71, III, DA 

CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS 

PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE. 

IRRELEVÂNCIA DO FATO DE TEREM OU NÃO SIDO CRIADAS POR 

LEI. ART. 37, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. ASCENSÃO 

FUNCIONAL ANULADA PELO TCU APÓS DEZ ANOS. ATO COMPLEXO. 

INEXISTÊNCIA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. ART. 54 DA LEI No 

9.784/99. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA 

BOA-FÉ. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. As empresas públicas e as 

sociedades de economia mista, entidades integrantes da administração 

indireta, estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas, não obstante 

a aplicação do regime jurídico celetista aos seus funcionários. Precedente 

[MS no 25.092, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ: 17.3.06]. 2. A 

circunstância de a sociedade de economia mista não ter sido criada por lei 

não afasta a competência do Tribunal de Contas. São sociedades de 

economia mista, inclusive para os efeitos do art. 37, XIX, da CB/88, 

aquelas – anônimas ou não – sob o controle da União, dos Estados-

membros, do Distrito Federal ou dos Municípios, independentemente da 

circunstância de terem sido criadas por lei. Precedente [MS no 24.249, de 

que fui Relator, DJ: 03.06.05]. 3. Não consubstancia ato administrativo 

complexo a anulação, pelo TCU, de atos relativos à administração de 

pessoal após dez anos da aprovação das contas da sociedade de economia 

mista pela mesma Corte de Contas. 4. A Administração decai do direito de 

anular atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos 

destinatários após cinco anos, contados da data em que foram praticados 

[art. 54 da Lei no 9.784/99]. Precedente [MS no 26.353, Rel. Min. Marco 

Aurélio, DJ: 06.03.08] 5. A anulação tardia de ato administrativo, após a 

consolidação de situação de fato e de direito, ofende o princípio da 

segurança jurídica. Precedentes [RE no 85.179, Rel. Min. Bilac Pinto, RTJ 

83/921 (1978) e MS no 22.357, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ: 05.11.04]. 

Ordem concedida (MS 26.117/DF, STF – Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros 

Grau, julgamento: 20.05.2009, DJe: 208, 05.11.2009). 

 
 

EMENTA Recurso extraordinário com repercussão geral. Imunidade 

recíproca. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Peculiaridades do 

Serviço Postal. Exercício de atividades em regime de exclusividade e em 

concorrência com particulares. Irrelevância. ICMS. Transporte de 

encomendas. Indissociabilidade do serviço postal. Incidência da Imunidade 

do art. 150, VI, a da Constituição. Condição de sujeito passivo de obrigação 

acessória. Legalidade. 1. Distinção, para fins de tratamento normativo, 

entre empresas públicas prestadoras de serviço público e empresas públicas 

exploradoras de atividade econômica. 2. As conclusões da ADPF 46 foram 
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no sentido de se reconhecer a natureza pública dos serviços postais, 

destacando-se que tais serviços são exercidos em regime de exclusividade 

pela ECT. 3. Nos autos do RE nº 601.392/PR, Relator para o acórdão o 

Ministro Gilmar Mendes , ficou assentado que a imunidade recíproca 

prevista no art. 150, VI, a, CF, deve ser reconhecida à ECT, mesmo quando 

relacionada às atividades em que a empresa não age em regime de 

monopólio. 4. O transporte de encomendas está inserido no rol das 

atividades desempenhadas pela ECT, que deve cumprir o encargo de 

alcançar todos os lugares do Brasil, não importa o quão pequenos ou 

subdesenvolvidos. 5. Não há comprometimento do status de empresa 

pública prestadora de serviços essenciais por conta do exercício da 

atividade de transporte de encomendas, de modo que essa atividade 

constitui conditio sine qua non para a viabilidade de um serviço postal 

contínuo, universal e de preços módicos. 6. A imunidade tributária não 

autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias. A 

condição de sujeito passivo de obrigação acessória dependerá única e 

exclusivamente de previsão na legislação tributária. 7. Recurso 

extraordinário do qual se conhece e ao qual se dá provimento, 

reconhecendo a imunidade da ECT relativamente ao ICMS que seria devido 

no transporte de encomendas. (RE 627051, Relator(a):  Min. DIAS 

TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 12/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe- 11-02-2015) 

 

ANOTAÇÕES DA AULA 
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QUESTÕES DE CONCURSO 

1. FCC - 2015 - SEFAZ-PI - Auditor Fiscal da Fazenda Estadual -  

Considere as seguintes afirmações sobre Administração Direta e Indireta:  

 

I. Autarquias são pessoas jurídicas de direito público, que desempenham 

serviço público descentralizado, com capacidade de auto-administração. 

 

II. Sociedades de economia mista submetem-se ao regime jurídico de 

direito público e têm por objeto, exclusivamente, o exercício de atividade 

econômica em regime de competição no mercado. 
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III. Empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado que podem 

desempenhar apenas serviços públicos ou atividade econômica em regime 

de monopólio. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

a) II. 

b) I. 

c) I e III. 

d) II e III. 

e) III. 

GABARITO: LETRA B 

 

2. FCC - 2014 - MPE-PE - Promotor de Justiça  

Em relação às empresas públicas, NÃO é aspecto obrigatório a ser 

observado em seu regime jurídico a 

a) realização de licitação para contratação de obras, serviços, compras e 

alienações, observados os princípios da administração pública. 

b) criação por meio de registro de seus atos constitutivos, na forma do 

Código Civil. 

c) forma societária de sociedade anônima. 

d) personalidade jurídica de direito privado. 

e) vedação à acumulação remunerada de cargos, empregos e funções 

públicas. 

GABARITO: LETRA C 

 

3. PGR - 2013 - PGR - Procurador da República 
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COM RELAÇÃO ÀS EMPRESAS PÚBLICAS, SOCIEDADES DE ECONOMIA 

MISTAS E ENTIDADES ESTATAIS A JURISPRUDÊNCIA DO EG. SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL – STF É NO SEGUINTE SENTIDO: 

a) Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de 

economia mista que executam atividades econômicas em regime de 

concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus 

acionistas; 

b) A regra constitucional que submete as empresas públicas ao regime 

jurídico próprio das empresas privadas elide a aplicação a esses entes do 

artigo 37, II da Constituição Federal que prevê a necessidade de realização 

de concurso público para a investidura em cargo ou emprego; 

c) É competente a Justiça Federal para julgar as causas em que é parte 

sociedade de economia mista, cujo foro é o mesmo da Fazenda Pública; 

d) A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é uma empresa pública 

que não goza dos seguintes privilégios da fazenda pública: 

impenhorabilidade dos seus bens, privilégios fiscais, prazos e custas 

processuais. 

GABARITO: LETRA A 

 

 

4. TRF - 4ª REGIÃO - 2014 - TRF - 4ª REGIÃO - Juiz Federal 

Substituto  

Analise as assertivas abaixo: 

 

I. O Poder Executivo poderá qualificar como Organizações Sociais, por meio 

de contratos de gestão, pessoas jurídicas de direito privado, sem fins 

lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, 

ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e à preservação do meio 

ambiente, à cultura e à saúde, desde que satisfeitos os requisitos exigidos 

na Lei nº 9.637/98. 
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II. O termo de parceria é o instrumento passível de ser firmado entre o 

Poder Público e as entidades qualificadas como Organizações da Sociedade 

Civil de Interesse Público (OSCIPs), destinado à formação de vínculo de 

cooperação entre as partes, para fomento e execução de atividades de 

interesse público, como, por exemplo, promoção da assistência social, da 

cultura, da defesa e da conservação dos patrimônios históricos e artísticos e 

dos estudos e pesquisas para desenvolvimento de tecnologias alternativas, 

atendidos os requisitos da Lei nº 9.790/99 e do Decreto nº 3.100/99.  

GABARITO: AMBAS SÃO CORRETAS. 
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