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RESUMO 

 

 

O presente trabalho analisa os conceitos de Administração Pública Direta e Indireta, 
dando especial enfoque às empresas públicas e às sociedades de economia mista, 
principalmente no que diz respeito à definição de seus regimes jurídicos, que variam de 
acordo com a prestação de serviços públicos ou exploração de atividades econômicas 
pelas referidas entidades. Após análise do regime jurídico, passa-se a discutir sua 
repercussão na análise da constitucionalidade do art.2º,I, da nova Lei de Falências e 
Recuperação de Empresas. 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras chaves: administração pública, empresa pública, sociedade de economia mista, 
serviços públicos, atividades econômicas, regime jurídico, artigo falimentar, interpretação 
conforme a Constituição e compatibilidade constitucional. 
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                                                               ABSTRACT 

 

 

The present work analyzes the concepts of Direct and Indirect Publlic Administration, giving 
special focus to the public companies and the societies of mixed economy, mainly in what it 
concerns the definition of their juridical regimes, that vary in agreement with the services 
rendered publics or exploration of economical activities for the referred entities. After 
analysis of the juridical regime, it starts to discuss its repercussion in the analysis of the 
constitutionalyti of the art. 2º,I, of the new law of Bankruptcies and recovery of companies. 

 

 

 

 

 

Keys words:  public administration, public company, society of mixed economy, public 

services, economical activities, juridical regime, article falimentar, interpretation according to 

the Constitution and constitutional compatibility. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Administração Pública, outrora, exercia suas atividades de forma 

centralizada, prestando serviços públicos e exercendo atividades econômicas diretamente. 

Entretanto, na medida em que o Estado foi aumentado suas atribuições, houve a necessidade 

de se buscar novas formas de gestão de serviço público e de atividades econômicas de 

interesse coletivo. 

Assim, surgiu a delegação, que se deu inicialmente através da concessão de 

serviços públicos a particulares. Essa delegação era bastante vantajosa para o Poder Público, 

tendo em vista que serviços considerados essenciais eram prestados sem que o Estado tivesse 

grandes dispêndios de recursos financeiros. Além disso, a Administração não participava dos 

riscos do empreendimento. 

Entretanto, com o passar dos tempos, o Estado se viu cada vez mais 

imiscuído na atuação das empresas concessionárias, com a finalidade de garantir a prestação 

de serviços públicos, começando a participar, também, dos riscos do empreendimento. Assim, 

a vantagem que se tinha antes não era mais verificada no instituto da concessão, a qual deixou 

de ser a única forma de descentralização. A Administração Pública Direta passou, com isso, a 

procurar novas formas de delegação, o que culminou com a criação dos entes da 

Administração Indireta. 

Essas entidades, dotadas de personalidade jurídica própria, são criadas ou 

autorizadas mediante lei específica, a qual transfere a titularidade e a execução de atividades a 

elas. Os entes da Administração Indireta são as autarquias, as fundações públicas, as empresas 

públicas e as sociedades de economia mista, criadas para a prestação de serviços públicos ou a 

exploração de atividades econômicas. 

O trabalho deu enfoque especial às empresas públicas e às sociedades de 

economia mista, principalmente no tocante ao conjunto de regras legais aplicáveis a elas, as 

quais variam de acordo com o regime jurídico de cada uma. Assim, as referidas empresas 
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estatais, apesar de terem personalidade jurídica de direito privado, vão possuir regime jurídico 

de direito público ou de direito privado, conforme prestem serviços públicos ou explorem 

atividades essencialmente econômicas.  

Assim, as empresas estatais que prestam serviços públicos vão ser regidas 

pelo regime jurídico de direito público, com todas as suas prerrogativas, como imunidade 

tributária, tratamento de Fazenda Pública e impenhorabilidade dos bens, por exemplo. As 

empresas públicas e sociedades de economia mista que explorem atividades essencialmente 

econômicas, por seu turno, vão possuir regime jurídico de direito privado, conforme é 

estabelecido no art.173 da Constituição Federal, de modo que as regras aplicáveis a estas 

últimas entidades serão as mesmas aplicáveis às empresas do setor privado. O legislador 

constituinte, ao elaborar o referido dispositivo constitucional, procurou salvaguardar, 

principalmente, a livre concorrência entre as entidades públicas que exploram atividades 

econômicas e as entidades do setor privado. 

Vale ressaltar que mesmo as empresas estatais da administração indireta que 

exploram atividades econômicas em sentido estrito, estando submetidas, portanto, ao regime 

jurídico de direito privado, possuem resquícios publiscísticos, determinados pela Constituição 

Federal, como por exemplo, a obrigatoriedade de licitação e contratação de obras, serviços, 

compras e alienações, observados os princípios da administração pública, conforme o 

art173,§1º,III. 

Procurou-se, também, fazer a distinção das noções de serviços públicos e 

atividades econômicas em sentido estrito, tendo em vista a importância destes conceitos para 

a perquirição do regime jurídico das empresas públicas e das sociedades de economia mista. 

O enfoque dado às empresas estatais pertencentes à administração indireta e 

os seus respectivos regimes jurídicos teve o objetivo de subsidiar conceitos para ser feito o 

cotejo com o art.2º, I, da Lei 11.101/2005, analisando inclusive, sua constitucionalidade. O 

referido dispositivo proíbe a aplicação da Lei de Falências às empresas públicas e às 

sociedades de economia mista, irrestritamente.  

O trabalho, assim, analisa três hipóteses no que concerne à 

constitucionalidade do artigo falimentar em comento. A primeira delas considera o dispositivo 

inconstitucional, e se subdivide em dois blocos. O primeiro bloco apregoa a 
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inconstitucionalidade, sem fazer distinção entre as estatais que prestam serviços públicos ou 

desempenham atividades econômicas, ao passo que o segundo bloco considera 

inconstitucional, fazendo, entretanto, a referida distinção. 

A segunda hipótese considera o dispositivo constitucional, de modo que a 

Lei de Falências não poderá ser, realmente, aplicada às empresas públicas e às sociedades de 

economia mista, sejam qual for seus objetos. 

A terceira hipótese, adotada pelo trabalho, visando a resolver, em curto 

prazo, o problema do dispositivo no que diz respeito à sua aplicabilidade, apregoa a sua 

constitucionalidade, mas pondera que deverá ser feita uma interpretação conforme a 

Constituição do artigo falimentar em comento, de modo que este exclua de sua aplicação 

somente as empresas públicas e as sociedades de economia mista que prestam serviço 

público. Esta exclusão se deve por conta do regime jurídico aplicável a elas, qual seja, o 

regime jurídico de direito público.  

Priorizou-se a metodologia bibliográfica, através do levantamento de livros, 

artigos científicos e monografias, a fim de subsidiar o tema e tentar dirimir alguns pontos 

polêmicos que giram em torno do assunto. 

Vale ressaltar a dificuldade encontrada na busca de fontes que tratassem 

especificamente da temática abordada nesta monografia. O que se encontrou foram conceitos 

e posições explanados de forma pontual, dentro da abordagem de outros assuntos. Procurou-

se trazer as noções indispensáveis que giram em torno do tema, buscando dar coerência lógica 

à exposição. 

O presente trabalho é dividido em quatro capítulos. O primeiro deles, 

intitulado “Administração Pública: direta e indireta”, traz os conceitos de Administração 

Pública Direta, de descentralização e suas modalidades e, por fim, da Administração Indireta 

do Estado. 

O segundo capítulo, intitulado “Entes da Administração Indireta em 

espécie”, procura conceituar as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as 

sociedades de economia mista, fazendo, ao final, algumas considerações acerca do regime 
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jurídico das duas últimas entidades, conforme prestem serviços públicos ou desempenhem 

atividades econômicas. 

O terceiro capítulo, intitulado “Noções de serviço público e de atividade 

econômica”, além de definir ambos conceitos, possui a intenção de nortear o intérprete na 

distinção entre uma e outra atividade. Essa distinção é importante, pois é através dela que se 

definirá o regime jurídico das empresas estatais pertencentes à Administração Indireta. 

E, por fim, o quarto capítulo, intitulado “Repercussão do Regime Jurídico 

das Empresas Públicas e das Sociedades de Economia Mista no art.2º,I, da Lei 11.101/2005 e 

análise da constitucionalidade do referido artigo”, situa as referidas empresas estatais na Lei 

Falimentar e analisa a constitucionalidade do dispositivo legal que exclui de forma irrestrita as  

entidades administrativas da aplicação da lei comercial.  

Dessa forma, o presente trabalho tem a finalidade de fomentar a discussão 

da repercussão do regime jurídico das empresas estatais na análise da constitucionalidade do 

dispositivo falimentar em comento. 
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1 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: DIRETA E INDIRETA 

  

1.1 DO CONCEITO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

A expressão Administração Pública é conceituada pela doutrina por  

diversos prismas, os quais o referido termo pode ser visualizado. 

O vocábulo “administrar”, de acordo com o Dicionário Aurélio, significa 

“gerir negócios, reger, governar, dirigir”1. Existe, portanto, uma idéia de supervisão em torno 

da palavra analisada.  Já o adjetivo “público”, por sua vez, pode significar aquilo que é 

destinado ao povo, à coletividade, ou aquilo que pertence ao Governo de um país. Entretanto, 

os referidos prismas em que a Administração Pública pode ser vista torna sua conceituação 

multifacetada, variando de acordo com a extensa gama de tarefas e atividades que compõem 

os objetivos do Estado. 

Levando em consideração essas atividades desempenhadas pelo Estado, 

pode-se classificar, primeiramente, a Administração Pública em sentido amplo ou em sentido 

estrito.  

Administração Pública em sentido amplo é aquela que abarca tanto os 

órgãos governamentais, melhor dizendo, os que traçam planos e diretrizes de ação, como os 

órgãos administrativos, ou seja, aqueles subordinados, destinados à execução dos planos 

governamentais. Esse sentido de Administração, portanto, compreende a função política, que 

estabelece diretrizes governamentais, como a função administrativa, de execução. 

Administração Pública em sentido estrito, por sua vez, não leva em conta a 

função política de Governo, ou seja, aquela que traça planos e diretrizes governamentais, a 

serem executados. Diz respeito somente à função administrativa, qual seja, aquela destinada à 

execução dos referidos planos e diretrizes governamentais. 

                                                      
1 HOLANDA, Aurélio Buarque de. Dicionário da Língua Portuguesa. 1º Ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,    
  1988, p.16. 
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Para Hely Lopes Meirelles, este é o único sentido em que se deve tomar a 

Administração Pública, posto que administração não deve ser confundida com governo. A 

Administração Pública, assim, é aquela que pratica somente atos de execução, com maior ou 

menor autonomia funcional, segundo a competência do órgão ou de seus agentes. 

O referido autor, ademais, diferencia governo de administração, fazendo 

uma comparação sistemática, quando diz que:  

governo é atividade política e discricionária; administração é atividade neutra, 
normalmente vinculada à lei ou a norma técnica;Governo é conduta independente; 
administração é conduta hierarquizada. O Governo comanda com responsabilidade 
constitucional e política, mas sem responsabilidade profissional pela execução; A 
Administração executa sem responsabilidade constitucional ou política, mas com 
responsabilidade técnica e legal pela execução. A Administração é o instrumental de 
que dispõe o Estado para pôr em prática as opções políticas de Governo2  

A expressão analisada também pode ser vista de modo objetivo ou 

subjetivo. De modo objetivo, Administração Pública deve ser grafado com letras minúsculas, 

porquanto diz respeito à atividade administrativa propriamente dita, executada pelo Estado 

por meio de seus órgãos e entidades. Trata-se da noção material de administração pública, que 

abrange a atividade administrativa de fomento, de polícia administrativa, de serviço público e 

de intervenção administrativa. O fomento corresponde à atividade administrativa de incentivo 

à iniciativa privada de utilidade pública; a polícia administrativa é visualizada no poder de 

polícia da administração, que quando posto em exercício, acarreta em restrições ou 

condicionamentos impostos ao exercício de direitos individuais em benefício do interesse 

coletivo; o serviço público abrange aquelas atividades que a Administração Pública executa, 

direta ou indiretamente, para satisfazer à necessidade pública, sob o regime 

predominantemente público; a intervenção administrativa compreende a regulamentação e a 

fiscalização da atividade econômica de natureza privada, bem como a própria atuação direta 

do Estado na atividade econômica, nos termos previstos constitucionalmente. 

Para por termo ao conceito de “administração pública” em sentido objetivo, 

vale mencionar o conceito por José dos Santos Carvalho Filho, segundo o qual: 

 trata-se da própria gestão dos interesses públicos executada pelo Estado, seja 
através da prestação de serviços públicos, seja por sua organização interna, ou ainda 

                                                      
2 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 31º Ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p.65.  
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pela intervenção no campo privado, algumas vezes até de forma restritiva (poder de 
polícia)3.  

A Administração Pública em sentido subjetivo, por sua vez, diz respeito ao 

conjunto de órgãos, agentes e pessoas jurídicas destinadas à execução das atividades 

administrativas. A Administração Pública, no sentido mencionado, corresponde a todo o 

aparelhamento de que dispõe o Estado para a execução das políticas traçadas pelo Governo. 

Na concepção mencionada, a Administração Pública engloba todos os órgãos e agentes que, 

independentemente dos poderes do Estado (Executivo, Legislativo e Judiciário) e das esferas 

políticas (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), estejam exercendo função 

administrativa. Portanto, o sentido subjetivo corresponde ao conjunto de agentes, órgãos e 

pessoas jurídicas que executam, conforme determinação legal, a função administrativa do 

Estado. 

Novamente, vale mencionar as lições do professor José dos Santos Carvalho 

Filho acerca do sentido subjetivo da Administração Pública, segundo o qual a expressão ora 

mencionada “pode também significar o conjunto de órgãos, agentes e pessoas jurídicas que 

tenham a incumbência de executar atividades administrativas”4, e que : 

a Administração Pública, sob o ângulo subjetivo, não deve ser 
confundida com qualquer dos Poderes estruturais do Estado, sobretudo o Poder 
Executivo, ao qual se atribui usualmente a função administrativa. Para a perfeita 
noção de sua extensão é necessário pôr em relevo a função administrativa em si, e 
não o Poder em que ela é exercida. Embora seja o Poder Executivo o administrador 
por excelência, nos Poderes Legislativo e Judiciário há numerosas tarefas que 
constituem atividade administrativa, como é o caso, por exemplo, das que se referem 
à organização interna de seus serviços e dos seus servidores. Desse modo, todos os 
órgãos e agentes que, em qualquer desses Poderes, estejam exercendo função 
administrativa, serão integrantes da Administração Pública5.  

 

1.2 - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA 

 

                                                      
3CARVALHO FILHO, José dos Santos. Curso de Direito Administrativo. 17º Ed. Rio de Janeiro: Lumen    
 Juris,2007, p. 9. 
4 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Curso de Direito Administrativo 17º Ed. Rio de Janeiro,    

   Lumen Juris, 2007, p. 10. 
5 idem 
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Para a perfeita consolidação do conceito de Administração Direta, faz-se 

necessária uma breve definição de órgão. 

Órgãos, de acordo com Celso Antônio Bandeira de Melo, “são unidades 

abstratas que sintetizam os vários círculos de atribuições do Estado”6.Para  José dos Santos 

Carvalho Filho, “ é o compartimento na estrutura estatal a que são cometidas funções 

determinadas, sendo integrado por agentes que, quando as executam, manifestam a própria 

vontade do Estado”7. Os órgãos são desprovidos de personalidade jurídica, pois quem detém a 

referida personalidade, sendo capaz de adquirir direitos e contrair obrigações é o ente político 

do qual o órgão faz parte. 

Considera-se Administração Direta o conjunto de órgãos que integram as 

pessoas federativas, ou seja, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, os quais 

executam, de forma centralizada, as atividades administrativas do Estado. Utilizando a 

expressão de José Maria Pinheiro Madeira, “ a Administração Pública é, ao mesmo tempo, a 

titular e a executora do serviço público”8. 

Em se tratando de Administração Direta, é importante ter em mente a idéia 

de centralização. Atividade centralizada é aquela exercida pelo Estado diretamente. Quando 

se fala em “Estado”, deve-se conceber as diversas pessoas políticas que compõem o sistema 

federativo brasileiro, ou seja, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

Na esfera federal, tem-se que a Administração Direta da União, no Poder 

Executivo, se compõe de órgãos de duas classes distintas: a Presidência da República e os 

Ministérios, sendo aquela o órgão superior do Executivo em que se situa o Presidente da 

República como Chefe da Administração, de acordo com o art. 84,II, da Constituição Federal.  

Os Ministérios, por seu turno, são os outros órgãos administrativos, cada um 

deles destinado à determinada área de atuação administrativa, como a justiça, a integração 

nacional, a comunicação, a saúde, entre outros. Em sua estrutura interna, existem centenas de 

                                                      
6 MELO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito Administrativo. 18 Ed. São Paulo: Malheiros, 2005. 
7 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Curso de Direito Administrativo. 17º Ed. Rio de Janeiro: Lumen   

  Júris, 2007, p. 13. 
8 MADEIRA, José Maria Pinheiro. A Administração pública Centralizada e Descentralizada. Ed. América    

  Jurídica, 2001, p. 123. 
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outros órgãos, como as secretarias, os conselhos, as inspetorias e os departamentos, por 

exemplo. A função do Ministro de Estado é auxiliar o Presidente da República na direção da 

administração. O Poder Legislativo possui a prerrogativa constitucional de dispor sobre sua 

organização e funcionamento, bem como de elaborar seu regimento interno. Por último, o 

Poder Judiciário tem capacidade auto-organizatória em relação a cada um de seus Tribunais. 

Seus atos de organização encontram-se nas leis estaduais de divisão e organização judiciárias 

e em seus regimentos internos. 

Obedecendo ao princípio da simetria jurídica, observa-se organização 

semelhante à esfera federal no âmbito estadual. Portanto, tem-se o Governo do Estado, os 

órgãos de assessoria ao Governador e as Secretarias Estaduais, com os vários órgãos que as 

compõem, os quais correspondem aos ministérios na seara federal. O mesmo se dá com o 

Legislativo e os Judiciários estaduais. 

Por derradeiro, na esfera Municipal, tem-se a Prefeitura e as Secretarias 

Municipais, com seus órgãos internos. Vale ressaltar que o Município não tem Judiciário 

próprio, mas possui legislativo, consubstanciado nas Câmaras Municipais, as quais podem 

dispor sobre suas organizações internas. 

Utilizando-se das palavras do Professor José dos Santos Carvalho Filho, 

portanto, “a Administração  Direta do Estado abrange todos os órgãos dos Poderes políticos 

das pessoas federativas cuja competência seja a de exercer a atividade administrativa”9.  

A Administração Indireta, por seu turno, dar-se em virtude da 

descentralização administrativa realizada por Pessoa Política.  

 

1.3 DESCENTRALIZAÇÃO: BREVE HISTÓRICO E CONCEITO 

 

No século XIX, época em que predominava o Estado Liberal, as principais 

preocupações estatais consistiam na defesa externa e na segurança interna do território 

                                                      
9 Carvalho Filho, José dos Santos. Curso de Direito Administrativo. 17º Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,     
   2007, p.393. 
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nacional. A atividade administrativa predominante era, portanto, a consubstanciada no poder 

de polícia, caracterizado pelo exercício da autoridade e da coerção sobre o indivíduo em 

benefício do bem-estar geral. O referido poder de polícia não podia ser delegado, por ser 

incompatível com as atividades do setor privado, regidas pelo princípio da igualdade. 

Entretanto, o Estado, com o passar dos tempos, foi assumindo outras 

funções, além daquelas que se referiam à defesa do território, já mencionadas. Essas funções 

se deram, principalmente, nos campos social e econômico, e exigiram que os governantes 

pensassem em novas formas de gestão do serviço público e de atividade privada exercida pela 

Administração. Surgiu, como primeira forma de delegação da execução de serviços públicos, 

a concessão, a qual era feita às empresas privadas, tendo como vantagem a prestação de 

serviço público estatal sem o investimento de recursos públicos e sem a assunção dos riscos 

do empreendimento. 

A complexidade na execução dos serviços de interesse geral e o dispêndio 

financeiro fizeram com que o poder público interferisse cada vez mais na vida da empresa 

concessionária. Assim, quando o Estado se viu imiscuído nos riscos do empreendimento, a 

concessão foi perdendo importância, sendo procurada uma nova forma de descentralização. 

A idéia de especialização visava à obtenção de melhores resultados, e 

culminou com a criação das autarquias. Estas entidades, por terem capacidade pública similar 

à da Administração Pública, foram consideradas as mais adequadas para a consecução dos 

serviços públicos inerentes ao Estado. Por seu turno, para a execução da atividade comercial e 

industrial do Estado, mostrou-se mais adequada a atividade empresarial, consubstanciadas nas 

empresas públicas e nas sociedades de economia mista.  

Estas empresas ganharam notoriedade principalmente após a Segunda 

Guerra Mundial, período em que as atividades do Estado tiveram uma nova e ampla extensão. 

O Estado, que já desempenhava  atividades de natureza comercial e industrial exercidas como 

serviços públicos, passou a exercer as referidas atividades sob o prisma privado, a título de 

intervenção no domínio econômico, subsidiando a atividade privada quando ela fosse 

deficiente. 

A descentralização, na lição da professora Maria Sylvia Zanella di Pietro, “é 

a distribuição de competências de uma para outra pessoa, física ou jurídica, que possui como 
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requisito básico a existência de pelo menos duas pessoas, entre as quais se repartem as 

competências”10.  

Segundo a referida autora, ainda, a descentralização pode ser política ou 

administrativa. A primeira é vista quando o ente descentralizado exerce atribuições próprias, 

não decorrentes do ente central. É o que se observa na forma de estado federativa, em que os 

Estados-Membros possuem competências- legislativas e materiais- próprias, as quais não 

decorrem da União e nem a ela se subordinam. Na descentralização política tem-se a 

autonomia entre os entes federativos. 

A descentralização administrativa, por seu turno, ocorre quando as 

atribuições que os entes descentralizados exercem só têm o valor jurídico que lhe empresta o 

ente central. Este é o tipo de descentralização que se observa nos países que adotam a forma 

unitária de Estado, em que existe um centro de poder, do qual se destacam os poderes das 

pessoas jurídicas locais, com uma visível relação de subordinação. Esta descentralização, de 

acordo com a autora, subdivide-se em descentralização territorial ou geográfica, 

descentralização por serviços, funcional ou técnica e descentralização por colaboração. 

A descentralização territorial ocorre quando um ente local, com território 

delimitado, dotado de personalidade jurídica própria, de direito público, possui capacidade de 

auto-administração, mas se sujeitando ao controle do poder central. Este tipo de 

descentralização é constatado no Brasil quando se analisa a natureza jurídica dos territórios 

federais, os quais não integram a federação, não obstante possuírem personalidade jurídica de 

direito público. 

A descentralização por serviços, funcional ou técnica é a que se constada 

quando um ente da Administração Direta cria uma pessoa jurídica de direito público ou 

privado, atribuindo a ela a titularidade e a execução de determinado serviço público. A 

titularidade se dá porquanto a partir do momento da criação das referidas pessoas jurídicas, os 

entes da administração direta não podem, ao seu alvedrio, retomar o serviço público que 

delegou, exceto mediante lei. A execução se verifica porque são os novos entes que realizarão 

o serviço público. 

                                                      
10 Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 14º Ed.São Paulo:Atlas, 2005. p. 349.  
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As principais características das entidades criadas por esse tipo de 

descentralização são o reconhecimento de personalidade jurídica, patrimônio próprio e 

sujeição ao controle finalístico, realizado pelos entes criadores. Esse controle impede que as 

novas entidades executem serviços alheios aos que motivaram a sua criação, encontrando 

suporte na capacidade específica das pessoas jurídicas criadas. Essa capacidade faz com que 

essas entidades executem somente os serviços públicos que lhes foram transferidos, através da 

lei instituidora. É pela descentralização por serviços que são criadas as autarquias, as 

fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. 

Por último, na descentralização por colaboração, transmite-se somente a 

execução do serviço público, o que não ocorre com a titularidade, a qual permanece com o 

Poder Público. Essa transmissão é efetivada por meio de contrato ou ato administrativo 

unilateral, o qual pode ser unilateralmente modificado ou até mesmo extinto, se assim exigir o 

interesse público. 

Em se tratando da forma federativa de Estado, verifica-se que, normalmente, 

as duas modalidades de descentralização se combinam, outorgando-se aos entes locais 

(Estados e Municípios) uma parcela de competência própria exercida com autonomia (sem 

subordinação a leis federais) e fixando-se outra parcela de competência concorrente em que às 

leis locais se subordinam às leis federais. Além disso, criam-se entidades com personalidade 

jurídica própria, com capacidade de auto-administração, porém se autonomia.  

De acordo com Hely Lopes Meirelles11, existem duas formas nas quais 

podem se dar a descentralização, quais sejam, a outorga e a delegação. Nesta, o Estado 

transfere, por contrato ou ato unilateral, unicamente a execução do serviço, para que o ente 

delegado o preste ao público em seu próprio nome e por sua conta e risco, sob a fiscalização 

do delegante, entretanto. A delegação, normalmente, dá-se por prazo determinado, podendo-

se citar, como exemplo, os contratos de concessão e os atos de permissão, em que o Estado 

transfere aos concessionários e aos permissionários apenas a execução temporária de 

determinado serviço. Esta classificação seria correspondente à descentralização por 

colaboração. 

                                                      
11 Meirelles, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 31º Ed. São Paulo: Método, 2005, p.338. 
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Por seu turno, haverá descentralização por outorga quando o Estado cria 

uma entidade e a ela transfere, por lei, determinado serviço público. A outorga, em regra, é 

conferida por prazo indeterminado, e é o que ocorre relativamente às entidades da 

Administração Indireta. Esta classificação seria correspondente à descentralização por 

serviços. 

 

1.4 A ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO ESTADO 

 

A Administração Indireta do Estado, segundo lição de José dos Santos 

Carvalho Filho, “é o conjunto de pessoas administrativas que, vinculadas à respectiva 

Administração Direta, têm o objetivo de desempenhar as atividades administrativas de forma 

descentralizada”12.  

Adverte o administrativista, com clareza, que essas pessoas administrativas 

não estão “flutuando” no mundo jurídico, devendo permanecer vinculadas às pessoas políticas 

da federação que as criaram. Os referidos entes da Administração Indireta, quando criados, 

são dotados personalidade jurídica própria, podendo adquirir direitos e contrair obrigações na 

esfera jurídica. Essas pessoas jurídicas que compõem a Administração Descentralizada são 

também denominadas “entidades”. 

Importante frisar que não existe controle hierárquico entre essas pessoas 

jurídicas e os entes da Administração Direta que as criaram. O que existe é a chamada 

vinculação entre os respectivos entes, havendo, na realidade, um controle finalístico, ou seja, 

aquele em que a Pessoa Política criadora fiscaliza se as pessoas jurídicas pertencentes à 

Administração Indireta estão cumprindo as suas finalidades, previstas legalmente, na 

sociedade. 

A criação das entidades da Administração Indireta é prevista 

constitucionalmente nos inciso XIX e XX do art.37 da Carta Política, como se pode observar: 

                                                      
12 Carvalho Filho, José dos Santos. Curso de Direito Administrativo. 17º Ed. Rio de Janeiro, Lumen Juris,   
    2007, p. 396. 



 22 

Art.37. (Omissis) 

XIX- somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a 
instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, 
cabendo à Lei Complementar, neste último caso, definir as áreas de atuação.  

O dispositivo transcrito, apesar de alterado pela emenda constitucional 

19/98, confirma a recepção do Decreto-Lei 200/1967, principalmente no tocante a 

enumeração das entidades da Administração Indireta. A referida enumeração, desde a edição 

da Constituição de 1988, passa a ser obrigatória para todas as esferas da federação, tendo em 

vista que, anteriormente, era aplicada somente à Administração Pública Federal. Assim, o art. 

4º, II, do referido Decreto estabelece como pertencentes à Administração Indireta as 

autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas, 

como se pode observar na transcrição do dispositivo: 

Art. 4º. A Administração federal compreende: 

I -   (Omissis) 

II-  A Administração Indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades, 
dotadas de personalidade jurídica própria: 

a) Autarquias; 

b) Empresas Públicas; 

c) Sociedades de Economia Mista. 

d) fundações públicas 

Da análise dos dispositivos acima transcritos, pode-se inferir que o Decreto-

Lei 200/67 e a Constituição Federal de 1988 adotaram o critério subjetivo para definir os 

entes que participam da composição da Administração Indireta. Se, porventura, fosse adotado 

o critério objetivo ou material, o rol referido acima seria mais amplo, na medida em que 

abrangeria todos os entes decorrentes da descentralização administrativa. É importante 

ressaltar, portanto, que Administração Indireta não corresponde à descentralização 

administrativa, pois esta é mais ampla que aquela. Descentralização Administrativa é gênero, 

da qual a Administração Indireta é espécie. 

Outra importante decorrência dos dispositivos transcritos é o 

estabelecimento de duas formas mediante as quais passa a ser possível a criação das entidades 

da Administração Indireta, quais sejam, a criação de forma direta, por meio de lei específica e 
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a criação mediante ato do Poder executivo, autorizado por lei específica. A forma direta de 

criação das referidas entidades, por meio de lei específica, como mencionado, somente se 

aplica à criação de autarquias. O Poder legislativo da esfera respectiva deverá editar uma lei 

ordinária que especificamente dê surgimento à autarquia. Vale ressaltar que só a edição da Lei 

dá surgimento à autarquia, não se podendo falar em registro do ato constitutivo da entidade no 

registro público competente. Essas entidades criadas de forma direta por lei específica 

somente podem ser extintas por edição de igual instrumento normativo. Esse posicionamento 

é concebido pela doutrina majoritária, que entende não ser possível a extinção de uma 

entidade que haja sido instituída por lei específica por meio de ato normativo diverso, até 

mesmo mediante a edição de uma lei genérica. 

Antes da Emenda Constitucional 19/98, todas as entidades da 

Administração Indireta exigiam leis específica para a sua criação. Com o advento da referida 

emenda, somente foi mantida essa exigência no tocante às autarquias, podendo as demais 

entidades ser constituídas através de autorização de lei específica. 

Assim, as empresas públicas, as fundações públicas e as sociedades de 

economia mista podem ser constituídas mediante autorização de lei específica, a qual autoriza 

o Poder Executivo a proceder, por ato próprio, à instituição da entidade. O referido Poder 

deverá providenciar o registro dos estatutos da entidade no registro competente, uma vez que 

é isso que dará nascimento à pessoa jurídica, e não a edição de lei autorizativa.  

A extinção das referidas entidades autorizadas por lei específica poderá ser 

feita, também, pelo Poder executivo, mas dependerá, também, de lei autorizadora, devido ao 

princípio da simetria jurídica. Assim o chefe do Executivo não poderá, por ato de sua 

exclusiva competência, extinguir uma entidade cuja criação tenha sido autorizada por ato 

legislativo típico. 

Entretanto, a principal novidade trazida pela Emenda Constitucional nº 

19/1998 não foi a exigência de leis específicas para a criação de empresas públicas e 

sociedades de economia mista, pois indiscutivelmente, essas entidades sempre foram pessoas 

jurídicas de direito privado, por meio das quais o Estado presta serviços públicos ou atua na 

exploração de atividades econômicas. A própria Constituição Federal, em seu art. 173, deixa 

ao setor privado a exploração de atividades econômicas, somente autorizando a exploração 
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direta de atividade econômica pelo Estado nos casos nela previstos ou quando a exploração 

for necessária aos imperativos da segurança nacional ou relevante interesse coletivo, 

conforme definido na legislação pertinente à matéria. A referida emenda, também, igualou, 

agora sim inovando no mundo jurídico, as fundações públicas no mesmo nível das empresas 

públicas e sociedades de economia mista, no que diz respeito à sua criação. Assim, as 

fundações públicas são autorizadas por lei específica. Frise-se, também, no que diz respeito às 

fundações públicas, a exigência de lei complementar, constante no inciso XIX do art.37 da 

Constituição Federal, para o estabelecimento das áreas em que poderão atuar  as fundações 

públicas. 

Agora, não basta ao Poder Público, ou mesmo à lei ordinária específica, 

autorizar a criação de uma fundação pública, motivando que esta irá atender ao interesse 

público. A criação de uma fundação pública deverá enquadrar-se na previsão de lei 

complementar no que concerne às áreas de atuação. 

Feitas essas considerações sobre a previsão legal e constitucional, criação e 

extinção das entidades da Administração Indireta, passa-se agora para a análise das principais 

características de cada uma. 
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2 ENTES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA EM ESPÉCIE 

 

2.1 DAS AUTARQUIAS 

 

As autarquias são entidades administrativas criadas por lei específica, com a 

finalidade de executar serviços públicos. Por conta disso, possuem personalidade jurídica de 

direito público interno e regime jurídico de direito público.  

A definição dessas entidades está constante, também, no art. 5º, I, do 

Decreto-Lei 200/1967, como se pode observer abaixo: 

Art.5º. Para os fins desta Lei, considera-se: 

Autarquia - o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, 
patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da Administração 
Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e 
financeira descentralizada.  

 

Conforme determinado pelo art.4º do referido Decreto, as entidades 

administrativas em comento integram a Administração Indireta, representando a 

descentralização por serviços, mediante a atribuição de personalidade jurídica de direito 

público para a execução de um serviço retirado da Administração centralizada.  

Ademais, devido à execução de serviços eminentemente públicos pelas 

autarquias, são transmitidas a elas as prerrogativas administrativas de Estado, o qual é regido 

pelo regime jurídico de direito público. Assim, as autarquias, por exemplo, gozam da 

imunidade tributária recíproca no que diz respeito ao patrimônio, à renda e aos serviços 

vinculados às suas atividades essenciais, prevista no art. 150 §2º, da Constituição federal. 

Essas entidades são, também, beneficiadas pelos privilégios processuais conferidos à Fazenda 

Pública, como o prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer. 

Esses privilégios, conforme o que foi dito, se dão em virtude da execução de 

atividades eminentemente administrativas, ou de cunho social, excluindo aquelas de natureza 
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econômica, que são próprias das entidades públicas de direito privado (empresas públicas e 

sociedade de economia mista). Assim, as autarquias possuem personalidade de direito 

público, com todas as prerrogativas inerentes ao Estado. Vale ressaltar que essa personalidade 

nasce com a vigência da lei que a instituiu, não havendo necessidade de registro. 

Outra decorrência da personalidade jurídica de Direito Público é o fato de 

seus bens serem considerados bens públicos, com todas as prerrogativas e privilégios 

inerentes a esses últimos, como a impenhorabilidade e a imprescritibilidade. 

É importante ter em mente, para finalizar as considerações sobre a pessoa 

jurídica em comento, que as entidades autárquicas são desprovidas de caráter político, ou seja, 

não traçam planos e diretrizes para serem obedecidos pelos órgãos e pelas entidades 

executoras. As autarquias são entidades executivas, que põem em prática os referidos planos, 

sendo criadas para atuar naqueles serviços que exijam uma maior especialização por parte do 

Estado, com organização própria, administração mais ágil e pessoal especializado, sem a 

burocracia comum das repartições da Administração Direta. 

São exemplos de autarquias o Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, a 

Comissão de Valores Mobiliários- CVM e a Universidade Federal do Ceará -UFC. 

 

2.2 DAS FUNDAÇÕES PÚBLICAS. 

 

A fundação, de acordo com Vicente Paulo13, tem sua origem no Direito 

Privado, caracterizando-se pela atribuição de personalidade jurídica a um determinado 

patrimônio destinado a um fim específico. 

Não obstante, simultaneamente ao setor privado, o Poder Público tem 

instituído fundações, personificando parte do patrimônio público, para a execução de 

atividades de interesse coletivo. Criaram-se, assim, as denominadas fundações públicas. Estas 

são entidades semelhantes às fundações privadas, tanto no que concerne ao objeto não 

                                                      
13 Paulo, Vicente. Direito Administrativo. 13º Ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2007, p. 30. 
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lucrativo, quanto em relação à finalidade social. Diferem, entretanto, no que diz respeito à 

figura do instituidor e ao patrimônio afetado, porquanto as fundações privadas são criadas por 

ato de vontade de um particular, a partir de um patrimônio privado, enquanto as fundações 

públicas são criadas por ato do Poder Público, mediante autorização constante em lei 

específica, a partir de patrimônio público. 

Dessa forma, segundo Vicente Paulo14, as Fundações Públicas são pessoas 

jurídicas integrantes da Administração Indireta, autorizadas para a consecução de atividades 

de caráter social, como por exemplo, a assistência médico-hospitalar, a assistência social, a 

educação, ensino e pesquisa e as atividades culturais. Conforme já mencionado, após a 

Emenda Constitucional 19/1998, as áreas de atuação das fundações públicas a serem criadas 

devem enquadrar-se nas áreas que serão previstas em lei complementar. 

Vale ressaltar que a entidade administrativa em comento tem provocado 

divergências doutrinárias no que concerne à sua natureza jurídica, pois ora o legislador 

positivo a trata como tendo personalidade jurídica de direito público, ora como tendo 

personalidade jurídica de direito privado. 

Quando se perquire acerca dessa natureza jurídica no Decreto-Lei 200/1987, 

percebe-se que, na sua redação original, as fundações públicas não estavam incluídas como 

entidades da chamada Administração Indireta, embora fossem equiparadas às empresas 

públicas. Posteriormente, por meio da Lei nº 7.596/87, as Fundações Públicas foram incluídas 

na Administração Indireta, definidas como “entidades dotadas de personalidade jurídica de 

direito privado”. Já a Constituição Federal de 1988, em seu texto original, trouxe em seu bojo 

diversas referências às fundações públicas, conferindo-lhes muitos privilégios próprios de 

entidades públicas e exigindo para a sua criação lei específica. 

Com o advento da Emenda Constitucional n° 19/1998, foram introduzidas 

alterações significativas no que diz respeito às fundações públicas. A referida emenda, ao 

reformar o art.37, XIX da Constituição Federal, exigiu apenas lei autorizativa para a criação 

de fundação pública, equiparando-a, às empresas públicas e às sociedades de economia mista, 

que são entidades que possuem personalidade jurídica de direito privado. Assim, após a 

edição da referida emenda, a posição mais adotada pela doutrina é a admissão da existência de 

                                                      
14

 Paulo, Vicente. Direito Administrativo. 13º Ed.Rio de Janeiro: Impetus, 2007, p.31. 
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duas espécies distintas de fundação pública na Administração Indireta, quais sejam, as 

fundações públicas com personalidade jurídica de direito público e as Fundações Públicas 

com personalidade jurídica de direito privado. 

Portanto, com a consubstanciação da denominada reforma administrativa, 

passaram a coexistir na Administração Indireta fundações públicas com personalidade jurídica 

de direito público, instituídas diretamente por lei específica e fundações públicas com 

personalidade jurídica de direito privado, instituídas por ato do próprio Poder Executivo, 

autorizado por lei específica. Assim, quando o Poder Público institui uma pessoa jurídica sob 

a forma de fundação pública, ele pode atribuir a ela regime jurídico público, próprio das 

entidades públicas, ou regime de direito privado. Quando o regime jurídico é de direito 

público, as fundações públicas se tornam verdadeiras autarquias, sendo contempladas com 

todas as prerrogativas de Estado. 

O Código Civil de 2002, em seu art.41, corrobora a tese de que seria 

possível à lei específica criar uma fundação pública com personalidade jurídica de direito 

público, desde que assim expressamente dispusesse o legislador, conforme se pode observar, 

no inciso V, in verbis: 

                                        Art. 41. São pessoas jurídicas de direito público interno: 

I- a União; 

II- os Estados, o Distrito Federal e os Territórios; 

III- os Municípios 

IV- as autarquias, inclusive as associações públicas; 

V- as demais entidades de caráter público criadas por lei (grifo nosso); 

 

2.3 EMPRESAS ESTATAIS 

 

Antes de iniciar o estudo das empresas públicas e sociedades de economia 

mista, importante se faz a análise do conceito de empresas estatais, feito pela doutrina 

administrativista. Essas empresas, assim, seriam aquelas sob controle acionário do Estado. 
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É importante ressaltar que não é preciso que tais entidades façam parte da 

Administração Indireta do Estado, pois, como se viu, o ordenamento jurídico pátrio adotou o 

critério subjetivo para a classificação das entidades.  A Constituição Federal traz em seu bojo 

dispositivos em que são feitas referências a essas empresas, como se pode observar,por 

exemplo, na transcrição do artigo, in verbis: 

 Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o 
auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 

I- (omissis) 

II-  julgar contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e 
valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e 
sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas 
daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte 
prejuízo ao erário público; (grifo nosso) 

  

Assim, as empresas destacadas no dispositivo constitucional acima 

transcrito, são consideradas empresas estatais, apesar de não pertencerem à Administração 

Indireta. Daí decorre a ilação de que estas empresas são o gênero do qual as empresas 

públicas e sociedade de economia mista são espécies. Estas últimas sim, entidades da 

administração indireta. 

 

2.4 EMPRESAS PÚBLICAS 

 

 As empresas públicas, de acordo com José dos Santos Carvalho Filho, são:  

pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da Administração Indireta do 
Estado, criadas por autorização legal, sob qualquer forma jurídica adequada à sua 
natureza, para que o Governo exerça atividades gerais de caráter econômico, ou em 
certas situações, execute a prestação de serviços públicos15. 

As empresas púbicas possuem capital exclusivamente público, para a 

exploração de atividades econômicas ou a prestação de serviço público. Sua existência no 

                                                      
15 Carvalho Filho, José dos Santos. Curso de Direito Administrativo. 17º Ed. Rio de Janeiro, Lumen Juris,  
    2007, p. 427. 
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mundo jurídico começa com uma autorização pelo Poder Legislativo, mediante lei específica. 

Após esta autorização, está o Poder executivo apto a criar a referida entidade mediante 

Decreto, registrando o respectivo ato constitutivo no registro público, para que haja a 

aquisição da personalidade jurídica. A extinção de tais entidades, de acordo com o princípio 

da simetria jurídica, dar-se-á, também, mediante autorização por lei específica. Isto significa 

que o Poder Executivo não pode, ao seu alvedrio, extinguir uma empresa pública se não 

houver autorização de lei específica para tanto. 

Vale mencionar que tais empresas, como são entidades pertencentes à 

Administração Indireta, devem se vincular aos fins estabelecidos na lei que as autorizaram. 

Para isso, estão submetidos ao controle finalístico, exercido pela Administração Direta 

Instituidora. 

As empresas públicas podem se revestir por qualquer das formas admitidas 

em Direito, podendo, portanto, ser sociedade civil , comercial ou ainda ser detentora de forma 

de organização inédita, prevista na lei singular que a instituiu. 

Sérgio de Andréa Ferreira16 indica, quanto à forma de organização, três 

tipos de empresas públicas, a saber: a sociedade civil ou comercial, unipessoal, que seria 

aquela que, apesar de ter capital pertencente a uma só pessoa, deve ter necessariamente um 

órgão para se ter a sua configuração, que é a assembléia geral; sociedade civil ou comercial, 

pluripessoal, que se caracteriza quando a União detém a maior parte do capital e outras 

pessoas políticas (administração direta) ou administrativas ( administração indireta) possuem 

o restante acionário; a empresa pública unipessoal, que se assemelha à empresa individual do 

direito privado, exceto em relação à personalidade jurídica,  pois aquelas empresas são 

detentoras, enquanto estas não o são. 

A personalidade jurídica das empresas públicas é de direito privado, de 

forma que, em regra, deve-se aplicar as regras de direito privado a tais entidades. Utiliza-se a 

expressão “em regra” porquanto o regime jurídico de tais entidades é híbrido, pois o direito 

privado é parcialmente derrogado pelo direito público, quando há norma expressa neste 

sentido. 

                                                      
16 Ferreira, Sérgio de Andréa. O direito administrativo das empresas governamentais brasileiras. RDA   
   136/1-33 
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Pode-se citar, como exemplos de empresas públicas, a Empresa brasileira de 

Correios e telégrafos- ECT, o Serviço Federal de Processamento de Dados- Serpro e a Caixa 

Econômica Federal. 

 

2.5  SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA 

 

As Sociedades de Economia Mista são pessoas jurídicas de direito privado, 

integrantes da Administração Indireta do Estado e instituídas pelo Poder Público mediante 

autorização legal. Estas entidades, ao contrário das empresas públicas, possuem capital misto 

(público e privado), mas, um dos requisitos para se ter a sua configuração, é que a maioria do 

capital votante pertença ao Poder Público e este participe efetivamente da gestão da entidade. 

O Decreto-Lei 200/67 determina que as sociedades de economia mista 

sejam criadas sob a forma de sociedade anônima, para a exploração de atividade econômica. 

Neste diapasão, Lei 6404/1976, a qual traz disposições acerca das 

sociedades por ações, possui um capítulo destinado às sociedades de economia mista, que são 

regidas pela lei em comento, sem prejuízo de disposições especiais previstas em lei federal, 

como se pode observar com a análise do art. 235: 

Art. 235. As sociedades anônimas de economia mista estão sujeitas a esta Lei, sem 
prejuízo das disposições especiais de lei federal. 

Como se pode inferir, a única forma admitida em direito para a sociedade de 

economia mista é a sociedade anônima (S/A), de modo que esta característica se torna um 

requisito para a constituição dessas entidades, sem o qual a empresa será considerada apenas 

uma entidade estatal, sob controle acionário do Estado, não pertencente à administração 

indireta. 

As sociedades de economia mista, assim como as empresas públicas, são 

pessoas jurídicas de direito privado, devendo-se aplicar, em regra, as normas de direito 

privado a estas entidades. Entretanto, como visto acima, as normas de direito privado podem 

ser parcialmente derrogadas por normas de direito público, diante de disposição expressa da 
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Constituição. Isso acontece porque o regime jurídico de tais entidades é híbrido, se 

aproximando da seara pública ou privada de acordo com as atividades que desempenham. 

 

2.6 CONSIDERAÇÕES ACERCA DO REGIME JURÍDICO DAS 

EMPRESAS PÚBLICAS E DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. 

 

As empresas públicas e sociedades de economia mista, como dito, são 

entidades com personalidade jurídica de direito privado, voltadas para a exploração de 

atividade econômica ou para a prestação de serviços públicos. A criação dessas entidades 

depende de lei específica autorizativa, nos termos do art.37, XIX, da Constituição federal. A 

partir do momento em que essa lei é editada, pode o Poder Executivo, por ato próprio, 

proceder a instituição da entidade. O referido Poder deverá providenciar o registro dos 

estatutos da entidade no registro público competente, uma vez que é esse registro que dará 

nascimento à pessoa jurídica, e não a edição da lei autorizativa anterior. 

No que concerne à extinção das referidas entidades, esta poderá ser feita 

pelo Poder executivo, mas dependerá, também, de lei autorizadora, devido ao princípio da 

simetria jurídica, pois se a Constituição exige para a criação dessas pessoas jurídicas lei 

específica autorizadora, somente outro ato dessa natureza poderá permitir sua extinção. 

Assim, o Poder Executivo não poderá, por ato de sua exclusiva competência, extinguir uma 

entidade cuja criação tenha sido autorizada por ato legislativo típico. 

As empresas públicas e as sociedades de economia mista, embora sejam 

pessoas jurídicas de direito privado, têm seu regime jurídico determinado essencialmente 

pelas atividades que elas desempenham na sociedade. Assim, se as referidas entidades 

atuarem na exploração de atividade econômica propriamente dita, produzindo, 

comercializando ou prestando serviços de natureza econômica, vão se aproximar mais das 

pessoas jurídicas de direito privado, embora pertencentes à Administração Pública em sentido 

formal. Essas entidades, que desempenham atividades meramente econômicas somente se 

submetem às normas de Direito Público naquilo em que a Constituição expressamente 
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determine, ou quando houver disposição legal específica, mesmo assim se a lei não contrariar 

normas e princípios constitucionais concernentes à atuação do Estado na economia.  

Por outro lado, essas pessoas jurídicas de direito privado que prestarem 

serviços públicos estarão sujeitas a diversas normas  de Direito Público, especialmente em 

razão do princípio da continuidade dos serviços públicos. 

Como se pode observar, existe uma dualidade de atividades desempenhadas 

pelas empresas públicas e sociedades de economia mista, as quais podem ser de intervenção 

no domínio econômico ou de prestação de serviços públicos, de modo que aquelas entidades 

que se dedicam à exploração de atividades essencialmente econômicas sujeitam-se ao regime 

jurídico de direito privado, previsto no art. 173 da Constituição Federal, pertencente ao Título 

VII, que trata da Ordem Econômica e Financeira do Estado, e aquelas que prestem serviços 

públicos devem sujeitar-se ao regime administrativo, próprios das entidades públicas, previsto 

no art. 175 da Constituição federal. 

O art. 173, § 1º da Constituição federal, reformado pela Emenda 

Constitucional 19/98, não deixa dúvidas sobre esse entendimento, estabelecendo que quando 

as empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias explorarem atividades 

econômicas, ficarão sujeitas ao regime jurídico próprios das empresas privadas, inclusive no 

que concerne aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. É o que se 

pode observar da transcrição do referido dispositivo constitucional: 

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta constituição, a exploração direta de 
atividade econômica pelo estado só será permitida quando necessária aos 
imperativos de segurança nacional ou a relevante interesse público, conforme 
definido em lei. 

§ 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;(grifo 
nosso) 

III-  licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os 
princípios da Administração Pública; 
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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; 

 

O parágrafo segundo do referido artigo, por sua vez, estabelece que as 

empresas públicas e sociedades de economia mista que desempenhem atividades econômicas 

não poderão ter privilégios fiscais não extensivos às empresas do setor privado, corroborando 

com a idéia de que essas entidades, por atuarem em área reservada ao setor privado, sujeitam-

se ao Regime Jurídico de Direito Privado,principalmente para se evitar lesão à livre 

concorrência,conforme se pode observar: 

§2º As empresas públicas e sociedades de economia mista não poderão gozar de  
privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. 

 

Assim, a referida norma constitucional determina, em seu bojo, a sujeição 

das empresas públicas e sociedades de economia mista ao regime jurídico próprio das 

empresas privadas, igualando-se a estas nas suas obrigações civis, comerciais, trabalhistas e 

tributárias. Dessa sujeição decorre, dando-se mais um exemplo, especialmente no tocante às 

obrigações civis, que estas entidades, quando exploradoras de atividades econômicas, não 

estão sujeitas à responsabilidade civil objetiva. Esse entendimento é confirmado pelo art.37, 

§6º, o qual trata da referida responsabilidade. Segundo o referido dispositivo, a 

responsabilidade civil objetiva alcança as pessoas jurídicas de direito público e as de direito 

privado prestadoras de serviços públicos. O legislador constituinte excluiu, assim, as 

entidades que desempenham atividade econômica, como se pode observar, in verbis: 

 

 

Art.37 ( ...) 

§6º As pessoas jurídicas de direito publico e as de direito privado prestadoras de 
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 
causarem a terceiros assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos 
de dolo ou culpa.(grifo nosso) 
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Assim, excluídas estão da regra de responsabilidade objetiva as empresas 

públicas e sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica. Estas 

respondem pelos danos que seus agentes causarem a terceiros da mesma forma que 

respondem as demais pessoas privadas, regidas pelo Direito Civil ou pelo Direito Comercial. 

Portanto, importante se faz a análise do objeto da empresa pública e da 

sociedade de economia mista para a determinação de seu regime jurídico. Se estas 

desempenharem atividades econômicas, se aproximarão mais do regime jurídico de direito 

privado, ao passo que se estas prestarem serviços públicos, terão regime jurídico de direito 

público. Entretanto, as entidades que desempenham atividades econômicas nunca estarão 

regidas integralmente pelo Direito Privado, devendo ser disciplinadas pelas normas de direito 

público naquilo que a Constituição expressamente determine, como no caso da submissão 

dessas entidades à licitação, aos contratos e ao concurso público, observados os princípios da 

Administração Pública.  

O capítulo seguinte trata de noções de serviço público e de atividades 

econômicas, tentado buscar as diferenças que existem entre estas, a fim de se perquirir o 

regime jurídico a que se submetem as empresas estatais pertencentes à administração indireta. 
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3 NOÇÕES DE SERVIÇO PÚBLICO E DE ATIVIDADE 

ECONÔMICA. 

 

As empresas públicas e as sociedades de economia mista, como se sabe, 

podem ter como finalidade a prestação de serviços públicos ou a execução de atividades 

essencialmente econômicas. Indispensável se faz, portanto, a conceituação e a distinção entre 

esses dois objetos, para a compreensão do trabalho. 

 

3.1 SERVIÇO PÚBLICO 

 

Antes de entrar-se no cerne da definição, é oportuna uma breve análise 

sobre a evolução do conceito de serviço público, o qual é considerado, pela maioria dos 

doutrinadores, como de difícil conceituação. 

Primordialmente, adotava-se três critérios para tentar conceituar o serviço 

público, quais sejam: o critério formal, que dizia respeito ao regime jurídico; o critério 

material, o qual tratava da atividade exercida; o critério subjetivo, que dizia respeito à pessoa 

jurídica prestadora da atividade. 

Serviço público, assim, seriam aquelas atividades de interesse geral, 

prestadas pelo Estado sob o regime jurídico de Direito Público. Este era o conceito 

predominante no período do Estado Liberal. 

Entretanto, na medida em que o Estado foi se afastando dos ditames liberais, 

o referido conceito inicial de serviço público foi perdendo força. Isto porque, com o passar do 

tempo, os entes estatais começaram a ampliar o rol de atividades próprias, definidas como 

serviços públicos. Estes passaram a abranger ocupações industriais e comerciais, antes 

reservadas à iniciativa privada. Eram os serviços comerciais e industriais do Estado. 
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Ademais, os entes estatais não possuíam, em sua maioria, capacidade e 

organização para a execução dos referidos serviços comerciais e industriais, de modo que 

passaram a realizar delegação dos serviços, inicialmente, por colaboração (delegação a 

particulares) e posteriormente, por outorga, em que se autorizavam, mediante lei, pessoas 

jurídicas de direito privado para esse fim. 

Assim, dois critérios para a definição de serviço público pareciam 

prejudicados. O critério subjetivo, porque as pessoas jurídicas de direito público não eram 

mais as únicas a prestar serviços públicos, assim como o critério formal, uma vez que nem 

todo serviço público é prestado sob regime jurídico exclusivamente público. Por esse motivo, 

muitos doutrinadores passaram a afirmar que estava havendo uma crise na noção de serviço 

público, uma vez que os elementos que outrora o definia não eram mais dotados de 

essencialidade. 

 O serviço público repassa a idéia de prestação para o público, para o povo. 

No conceito está sempre implícita a idéia de interesse social, de modo que o trabalho que tiver 

relevância acentuada para a sociedade será considerado serviço público.  

O prestador do referido serviço é o Estado, o qual pode prestá-lo de forma 

direta ou indireta. Esta forma de prestação se dá através da delegação (por serviços ou por 

colaboração), enquanto aquela se observa através da atuação dos próprios órgãos estatais, os 

quais executam o serviço de forma concentrada. 

Comparativamente, pode-se citar os conceitos de serviço público elaborados 

pelos principais administrativistas do país. Segundo José dos Santos Carvalho Filho, o serviço 

público é “ toda atividade prestada pelo Estado ou por seus delegados, basicamente sob 

regime jurídico de direito público, com vistas à satisfação de necessidades essenciais e 

secundárias da coletividade17.  

Maria Sylvia Di Pietro, por seu turno, considera serviço público  

toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que a exerça diretamente ou 
por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente às 

                                                      
17 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo.17º Ed.Rio de Janeiro: Lumen  
    Iuris, 2007. p. 281. 
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necessidades coletivas, sob regime jurídico total ou parcialmente de Direito 
Público18.  

Por fim, Hely Lopes Meirelles define serviço público como “todo aquele 

prestado pela Administração ou por seus delegados, sob normas e controles estatais, para 

satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade, ou simples conveniências 

do Estado”19.  

Verifica-se que os conceitos, apesar de uma maior ou menor abrangência do 

que seja serviço público, são bastante semelhantes em suas substâncias. Essas semelhanças se 

dão no aspecto subjetivo do conceito, ou seja, de quem presta o serviço público (Estado e seus 

delegados), no regime jurídico aos quais os serviços públicos estão submetidos (regime 

jurídico de direito público), e, por fim, em quem tem interesse na prestação dos serviços em 

comento (sociedade). 

Eros Roberto Grau considera o serviço público como uma atividade 

econômica, uma vez que, na prestação de serviços públicos, o Estado se utiliza de recursos 

públicos escassos. É o que pode se depreender da seguinte leitura: “a prestação de serviços 

públicos está voltada à satisfação de necessidades, o que envolve a utilização de bens e 

serviços, recursos escassos. Daí podermos afirmar que o serviço público é um tipo de 

atividade econômica”20.  

Essa atividade econômica, denominada pelo autor de “atividade econômica 

em sentido amplo”, é subdividida em serviços públicos e atividade econômica em sentido 

estrito. A primeira é gênero do qual estas últimas são espécies. Adota-se, no presente trabalho, 

esta subdivisão. 

Para o autor, o serviço público está ligado ao interesse e a interdependência 

social, os quais variam de acordo com o tempo e com o espaço. Assim, considerando essa 

variação, o autor justifica a dificuldade que os administrativistas encontraram para 

“conceituar” serviço público, porquanto, segundo ele, conceito é definição estática, atemporal, 

incompatível com a idéia de serviço público. O autor afirma, ainda, que deve haver 

                                                      
18 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo.14º Edição. São Paulo: Atlas, 200, p. 99. 
19 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. 31º Edição. São Paulo: Método, 2005, p. 326. 
20 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 13ºEdição. São Paulo: Malheiros,   
    2008, p. 101. 
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substituição do termo “conceito” pelo termo “noção”, devido às referidas variações na 

delimitação do que seja serviço público. A “noção” seria mais adequada porque consistiria 

numa síntese, produto das contradições e superações sucessivas na abordagem do referido 

tema. É o que se pode analisar: 

A partir daí parece-me, hoje, que a questão da indeterminação dos conceitos se 
resolve na historicidade das noções – lá onde a doutrina brasileira erroneamente 
pensa que há conceito indeterminado há, na verdade, noção. E a noção jurídica deve 
ser definida como idéia que se desenvolve a si mesma por contradições e superações 
sucessivas e que é, pois, homogênea ao desenvolvimento das coisas21.  

O autor, assim, traz a noção de serviço público como sendo aquela 

indispensável, em determinado momento histórico, para a consecução da coesão e da 

interdependência social.   

No que diz respeito ao regime jurídico a que se sujeitam os serviços 

públicos, o autor considera errônea a afirmação de que serviços públicos são aqueles 

prestados sob regime jurídico de direito público. Para ele, a atividade se sujeita ao regime 

jurídico de direito público porque é serviço público, não o contrário. Eis as palavras do autor 

sobre o tema: 

É inteiramente equivocada a tentativa de conceituar-se serviço público como 
atividade sujeita a regime de serviço público. Ao afirmar-se tal- que serviço público 
é atividade desempenhada sob esse regime – além de privilegiar-se a forma, em 
detrimento do conteúdo, perpetra-se indesculpável tautologia. Determinada atividade 
fica sujeita a regime de serviço público porque é serviço público; não o inverso, 
como muitos propõem, ou seja, passa a ser tida como serviço público porque 
assujeitada a regime de serviço público22. 

 

Portanto, para Eros Grau, a parcela de “atividade econômica em sentido 

amplo” que será considerada serviço público varia de acordo com o espaço e com o tempo, e 

deve obedecer sempre aos pressupostos de interesse, coesão e interdependência social. Se 

determinada atividade for considerada serviço público, ficará sujeita ao regime jurídico de 

direito público. Vale ressaltar, ainda, a diferença que o autor faz entre interesse social e 

                                                      
21 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 13ºEdição. São Paulo:.Malheiros,   
    2008. p. 133. 
 
22 GRAU,Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 13ºEdição. São Paulo: Malheiros,   
    2008. p. 117. 
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interesse coletivo. Segundo ele, este é aferido no plano da sociedade civil, expressando 

particularismos, interesses corporativos, enquanto aquele está ligado à coesão social, sendo 

aferido no plano do Estado, da universalidade. Assim, o interesse social estaria ligado à idéia 

de serviço público, ao passo que o interesse coletivo a de atividade econômica em sentido 

estrito. A expressão interesse coletivo, por esse motivo, estaria estampada no art. 173, o qual 

trata da intervenção do Estado na economia. 

 

3.2 ATIVIDADE ECONÔMICA 

 

A expressão atividade econômica, como visto acima, pode ser considerada 

em sentido amplo ou em sentido estrito. O primeiro sentido engloba, além da atividade 

meramente econômica, os serviços públicos. Neste tópico, será analisado o significado da 

atividade econômica em sentido estrito. 

Atividade econômica em sentido estrito são todas as atividades que possam 

gerar lucro, imediata ou potencialmente. Essas atividades foram reservadas, pela Constituição 

Federal, ao setor privado. Por isso, quando se fala na presença do Estado neste setor, se fala 

em “intervenção”, posto que o ente estatal está atuando em esfera distinta da que normalmente 

atua. Eros Roberto Grau traz em seu livro uma fórmula para diferenciar serviço público de 

atividade econômica, como se pode observar: 

Pretende o capital reservar para a sua exploração, como atividade econômica em 
sentido estrito, todas as matérias que possam ser, imediata ou potencialmente, objeto 
de profícua especulação lucrativa. Já o trabalho aspira atribua-se ao Estado, para que 
este as desenvolva não de modo especulativo, o maior número possível de atividades 
econômicas (em sentido amplo). É a partir deste confronto – do Estado em que tal 
confronto se encontrar, em determinado momento histórico- que se ampliarão ou 
reduzirão, correspectivamente,, os âmbitos das atividades econômicas em sentido 
estrito e dos serviços públicos. Evidentemente, a ampliação ou a retração de um ou 
outro desses campos será função do poder de reivindicação, instrumentado por poder 
político, de um e outro, capital e trabalho. A definição, pois, desta ou daquela 
parcela da atividade econômica em sentido amplo como serviço público é- 
permanecemos a raciocinar em termos de modelo ideal- decorrência da captação, no 
universo da realidade social, de elementos que informem adequadamente o estado, 
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em um certo momento histórico, do confronto entre interesse do capital e do 
trabalho23.  

O referido confronto de interesse entre o capital e o trabalho, portanto, pode 

servir de ferramenta para o intérprete na pesquisa do que seja atividade econômica em sentido 

estrito e serviço público.  

O art.173 da Constituição Federal de 1988, inserido no Título VII, o qual 

trata da Ordem Econômica e Financeira, permite que o Estado explore atividades econômicas 

em sentido estrito, quando necessária aos imperativos de segurança nacional ou de relevante 

interesse coletivo. Como dito anteriormente, essas atividades foram reservadas ao setor 

privado, de modo que a entidade estatal, ao atuar nessas atividades, fica submetida ao regime 

jurídico próprio das empresas privadas, por expressa determinação constitucional.  

Trazendo a discussão para as finalidades das empresas estatais pertencentes 

à administração indireta, verifica-se que estas, fruto da descentralização administrativa, são 

autorizadas por lei para a consecução determinada finalidade, a qual pode ser a prestação de 

serviços públicos ou a exploração de atividades econômicas em sentido estrito. 

Conforme estas entidades administrativas tenham um ou outro objeto, elas 

se submetem a diferentes regimes jurídicos. Assim, se forem criadas para a intervenção na 

atividade econômica (em sentido estrito), não restam dúvidas de que vão se submeter 

predominantemente ao regime jurídico de direito privado, por expressa determinação 

constitucional. 

Por outro lado, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, 

autorizadas por lei para a prestação de serviços públicos, vão atuar sob o manto de todas as 

prerrogativas e princípios de direito público, ou seja, vão possuir regime jurídico de direito 

público.  

Como exemplo de empresa estatal que presta serviço público, pode-se citar 

a EBCT- Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a qual presta para a sociedade  serviço 

de competência exclusiva da União, de acordo com o art.21,X, as Constituição Federal de 

1988. A Lei 6.538/1978, que dispõe sobre os serviços postais, corrobora a tese de que a 
                                                      
23 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 13ºEdição. São Paulo:.Malheiros,   
    2008, p. 108-109. 
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referida empresa presta serviço público, ao se referir, em seu art. 3º, ao princípio da 

continuidade dos serviços público, como se pode observar:  

Art. 3º - A empresa exploradora é obrigada a assegurar a continuidade dos 
serviços, observados os índices de confiabilidade, qualidade, eficiência e outros 
requisitos fixados pelo Ministério das Comunicações. 
  

Daí o motivo de ter sido exposto, em capítulos anteriores, que o regime 

jurídico das referidas entidades é híbrido, porquanto pode ser público ou predominantemente 

de direito privado, de acordo com as atividades que exerçam, ou seja, de acordo com seu 

objeto.  
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4. REPERCUSSÃO DO REGIME JURÍDICO DAS EMPRESAS 

PÚBLICAS E DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA NA ANÁLISE DA 

COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL DO ART.2º,I, DA LEI 11.101/2005 

 

4.1 EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA 

NA NOVA LEGISLAÇÃO FALIMENTAR. 

 

Dispõe o art. 2º, I, da Lei 11.101/2005 que o referido estatuto não se aplica 

às empresas públicas e às sociedades de economia mista, como se pode observar: 

Art.2º Esta Lei não se aplica a: 

I- Empresa Pública e Sociedade de Economia Mista; 

Como se depreende da leitura do referido dispositivo legal, essa lei em 

comento afasta do âmbito de sua incidência as empresas públicas e as sociedades de economia 

mista. 

Fábio Ulhoa, ao analisar o artigo em sua obra faz uma interpretação literal 

do mesmo, não admitindo, em nenhuma hipótese, a aplicação da Lei às referidas empresas 

estatais, como se pode observar, in verbis: 

“A lei prevê, em seu artigo 2º, exclusão completa e absoluta dessas sociedades. Em 
relação ao inciso I, isso é verdade desde logo. A sociedade de economia mista e a 
empresa pública não estão em nenhuma hipótese sujeitas à falência, nem podem 
pleitear a recuperação judicial”24.(grifo nosso) 

Do mesmo entendimento compartilha Gladston Mamede25, ao escrever em 

seu livro que determinadas sociedades tem sua insolvência regida por leis específicas, e entre 

essas sociedades figuram as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Segundo o  

autor, a tais entidades aplicam-se as regras do Direito Administrativo, âmbito em que se 

                                                      
24 COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. 5º Ed. São   
    Paulo: Saraiva, 2008, p.26.        
             
25 MAMEDE, Gladston. Direito Empresarial brasileiro. 2º Ed. São Paulo: Atlas, 2008, p.17. 
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definem normas específicas sobre pagamento de dívidas dos entes públicos, inclusive da 

Administração Pública Indireta, como se pode observar: 

“Em contraste, há empresas que não se submetem ao regime da Lei de Falência e 
Recuperação de Empresas, tendo sua insolvência regida por norma específica. São 
elas as empresas públicas e sociedades de economia mista; instituições financeiras 
públicas ou privadas, cooperativas de crédito, consórcios, entidades de previdência 
complementar, sociedades operadoras de plano de assistência à saúde, sociedades 
seguradoras, sociedades de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas 
às anteriores (...)” (Grifo nosso) 

Como se vê, para os referidos autores de Direito Empresarial, não há 

dúvidas quanto à possibilidade ou não de incidência Lei de Falência e Recuperação de 

Empresas no que concerne às sociedades de economia mista e às empresas públicas. 

Entretanto, conforme analisado no tópico referente aos entes da Administração Indireta em 

espécie, as empresas públicas e sociedades de economia mista têm seu regime jurídico (de 

direito público ou privado) determinado de acordo com seu objeto. Existem aquelas que 

prestam serviços públicos na sociedade e outras que desempenham atividades econômicas. 

Essa dualidade de objetos, como mencionado, influencia no regime jurídico 

de tais entidades, e acaba trazendo novamente à tona a discussão da aplicação da Lei 

11.101/2005  às empresas públicas e às sociedades de economia mista, conforme analisar-se-á 

a seguir. 

 

4.2 ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART.2º,I, DA LEI 

11.101/2005. 

 

Conforme explicitado no capítulo anterior, a dualidade de objetos, ou seja, a 

prestação de serviços públicos ou desempenho de atividades econômicas determinam 

sobremaneira o regime jurídico (de direito público ou privado) das empresas públicas e das 

sociedades de economia mista. Esse regime jurídico acaba fazendo com que se retome a 

discussão da incidência ou não da Lei de Falências às empresas públicas e  às sociedades de 

economia mista, embora, como demonstrado, o art.2º,I, do Estatuto falimentar afaste as 

referidas entidades do âmbito de sua incidência. Por causa disso,o referido dispositivo 
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falimentar acaba tendo sua constitucionalidade questionada, conforme será explicitado a 

seguir. 

O principal foco de polêmicas no que diz respeito ao art.2º,I, da Lei 

11.101/2005 está numa pretensa contradição apontada com a Constituição federal, no título 

que dispõe sobre a Ordem Econômica e Financeira. De fato, como visto, o art. 173 da Carta 

Política, reformado com o advento da emenda nº 19/1998, trouxe em seu bojo norma que 

determina a sujeição ao Regime Jurídico de Direito Privado quando empresas públicas e 

sociedades de economia mista explorarem atividades econômicas em sentido estrito, fazendo 

nítida distinção entre as entidades que prestam serviço público e as que desempenham as 

referidas atividades econômicas. De fato, dispõe o art.173 da Constituição Federal, in verbis: 

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta constituição, a exploração direta de 
atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos 
imperativos de segurança nacional ou a relevante interesse público, conforme 
definido em lei.  

(...) 

§ 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; (grifo 
nosso) 

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; 

 

Tendo por base o que foi determinado no dispositivo constitucional 

supracitado, a primeira hipótese a ser analisada é a que considera o art.2º, I, da Lei de 

Falências inconstitucional. Esta inconstitucionalidade pode ser analisada em dois blocos, de 

acordo com a subdivisão ou não subdivisão do objeto em serviços públicos e atividade 

econômica em sentido estrito.  
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O primeiro bloco não faz distinção entre tais atividades, apregoando que a 

Lei de Falências deve ser aplicada indistintamente a todas as empresas públicas e sociedades 

de economia mista, quaisquer que sejam seus objetos. Esta não é a posição adotada pelo 

trabalho, tendo em vista a distinção, já feita outrora, entre serviço público e atividade 

econômica em sentido estrito. As empresas estatais que prestam serviços públicos devem ser 

regidas pelo regime jurídico de direito público, com todas as prerrogativas que diz respeito ao 

referido regime, como a impenhorabilidade dos bens e a imunidade tributária, para que seja 

assegurada a continuidade dos serviços públicos. 

O segundo bloco, por seu turno, considera o artigo 2º,I, inconstitucional 

porquanto este exclui da aplicação da Lei de Falências as empresas públicas e as sociedades 

de economia mista que prestam atividade econômica em sentido estrito. De fato, a 

Constituição Federal, no art. 173,§1º,I, supramencionado, determina que as referidas 

entidades estatais que explorem atividade  essencialmente econômica  se submetam ao regime 

jurídico de direito privado, inclusive no que diz respeito aos direitos e obrigações comerciais. 

Assim, como a Lei de Falências possui caráter eminentemente comercial, as empresas estatais 

que desempenhem atividades econômicas em sentido estrito, atuando na esfera reservada ao 

setor privado, ficam submetidas à nova Lei de Falências. Portanto, o art.2º,I, da Lei 

11.101/2005, quando aplicado em sua literalidade, vai de encontro à Constituição.  

A posição firmada no segundo bloco, apesar de acertada, não resolve, de 

forma imediata, o problema da aplicabilidade do dispositivo falimentar diante de um caso 

concreto. Isto porque, até a presente data, o Supremo Tribunal Federal não se manifestou 

expressamente sobre a constitucionalidade do referido art.2º,I, em comento, existindo somente 

jurisprudência firmada quanto à variação do regime jurídico das empresas estatais de acordo 

com os seus objetos. Melhor seria, para que se tenha uma solução a curto prazo, que se 

adequasse o referido dispositivo à Constituição Federal.   

A segunda hipótese a ser analisada é a que considera o art.2º,I, da Lei 

Falimentar constitucional, de forma que a exclusão de empresas públicas e sociedades de 

economia mista sejam aplicadas irrestritamente, tanto para aquelas que prestam serviços 

públicos quanto para outras que desempenhem  atividades econômicas em sentido estrito. 
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Como visto, a opinião dos autores de direito empresarial acima condiz com 

a hipótese da constitucionalidade da norma falimentar. Gladston Mamede, por exemplo, 

apregoa que a insolvência de empresas públicas e de sociedades de economia mista devem ser 

regidas por lei específica, não fazendo nenhuma distinção entre as que prestam serviços 

públicos e as que desempenham atividades econômicas, conforme demonstrado 

anteriormente. Fábio Ulhoa, também, demonstrou-se adepto à aplicação irrestrita do 

dispositivo, excluindo tanto as empresas públicas quanto as sociedades de economia mista, 

independentemente de seus regimes jurídicos. 

Importante fazer menção, também, do artigo elaborado pelo Procurador da 

Fazenda Nacional Daniel da Silva Ulhoa, intitulado “Falência das Sociedades de Economia 

Mista:  impossibilidade”26. Sem dúvida, as conclusões tiradas pelo autor, no que diz respeito 

às sociedades de economia mista, aplicam-se também às empresas públicas. Ora, se, para ele, 

não é possível a falência de sociedades de economia mista, as quais possuem capital misto 

(público e privado), com mais propriedade é a sua inaplicabilidade às empresas públicas, que 

possuem capital integralmente público. 

O autor do artigo, adepto da constitucionalidade do dispositivo falimentar 

objeto de estudo, apregoa que as sociedades de economia mista são criadas, de acordo com o 

caput do art.173 da Constituição Federal, somente quando há necessidade dos imperativos de 

segurança nacional ou quando existe relevante interesse coletivo. Baseado nisso,diz ele ser  

inafastável o caráter publiscístico das referidas entidades, pois somente são criadas quando há 

relevante interesse coletivo, sejam elas prestadoras de serviços públicos ou partícipes de 

atividades econômicas.  

Ousa-se discordar, no presente trabalho, dos adeptos da hipótese em 

comento. Primeiro, porque o dispositivo constitucional é expresso no que diz respeito à 

sujeição das empresas públicas e das sociedades de economia mista que explorem atividades 

econômicas em sentido estrito aos direitos e obrigações comerciais, conforme o art.173,§1º,II. 

Segundo, porque se adotou o entendimento de que interesse social não se confunde com 

interesse coletivo. Este é aferido no plano da sociedade civil, expressando particularismos, 

                                                      
26 ULHOA, Daniel da Silva. Falência das Sociedades de Economia Mista:impossibilidade.Jus navigandi, São   
    Paulo- SP. Disponível em:  (http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3745 ). Acesso em: 5 de novembro   
    de 2009. 
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interesses corporativos, enquanto aquele está ligado à coesão social, sendo aferido no plano 

do Estado, da universalidade. 

Ademais, argumenta o autor do artigo que as empresas públicas e as 

sociedades de economia mista, criadas mediante autorização de lei específica, só poderiam ser 

extintas mediante outra lei específica. A submissão dessas entidades à Lei de falência 

desrespeitaria,assim,o  princípio da simetria jurídica, uma vez que iria extingui-las sem 

existência de lei para tanto. Entretanto, esquece ele de que existe a possibilidade de o ente 

criador autorizar, mediante lei específica, a extinção da empresa estatal que explora atividade 

econômica em sentido estrito, ao constatar sua insolvência, através do rito falimentar. 

Portanto, para os que admitem a constitucionalidade do dispositivo 

falimentar, a criação de empresas públicas e sociedades de economia mista dá-se diante dos 

imperativos de segurança nacional ou de relevante interesse coletivo, sendo exceção ao 

princípio da abstenção do Estado na atividade econômica. Como essas entidades somente são 

criadas diante de tais circunstâncias, existiria o caráter publiscístico tanto para as pessoas 

jurídicas da Administração Indireta prestadoras de serviço público quanto para as que 

desempenham atividade econômica. E, haja vista que o ordenamento jurídico traz 

implicitamente em seu bojo a supremacia do interesse público sobre o interesse privado, 

vedada ficaria a aplicação da lei falimentar às referidas entidades, uma vez que a falência, 

analisada sob a ótica processual, é a substituição do devedor pelo Estado-Jurisdição, em que 

este arrecada o patrimônio do falido para, após inventário e avaliação, alienar seus bens, 

atendendo os interesses dos credores que, diga-se de passagem, são eminentemente privados. 

Analisados os argumentos de inconstitucionalidade e de constitucionalidade, 

respectivamente, do referido dispositivo falimentar, passa-se a perquirição da hipótese que 

apregoa que o referido art. 2º, I, da Lei 11.101/05 deve se amoldar a Constituição federal, de 

modo a sofrer incidência do princípio da interpretação conforme a Constituição, devendo ser 

interpretado restritivamente. Esta é a posição adotada neste trabalho. 

De fato, tendo em vista a ampla aceitação pela doutrina majoritária da 

existência de empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços 

públicos e partícipes de atividades econômicas em sentido estrito, plausível, para essa 

concepção, fazer-se a distinção necessária, baseada no regime jurídico de cada uma. O art.2º, 
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I, portanto, seria interpretado de forma a amoldar-se com o art.173 da Constituição Federal, 

de modo que as referidas entidades da Administração Indireta que desempenham atividades 

econômicas em sentido estrito estariam sujeitas ao regime falimentar, enquanto as prestadoras 

de serviços públicos, estariam sujeitas ao regime administrativo, de direito público, previsto 

no art. 175 da Carta Magna. 

Haveria, assim, a aplicação do princípio da interpretação conforme à 

Constituição. Sobre este princípio de interpretação constitucional, Gilmar Mendes27, em seu 

Curso de Direito Constitucional, preleciona: 

Instrumento situado no âmbito  do controle de constitucionalidade e não apenas uma 
simples regra de interpretação- como o STF enfatizou em decisão exemplar- o 
princípio da interpretação conforme à Constituição consubstancia essencialmente 
uma diretriz de prudência política, ou, se quisermos, de política constitucional, além 
de reforçar outros cânones interpretativos, como o princípio da unidade da 
Constituição e o da correção funcional. Com efeito, ao recomenda- nisso se resume 
o princípio-, que, os aplicadores da Constituição, em face de normas 
infraconstitucionais de múltiplos significados, escolham os sentidos que as torne 
constitucionais e não aquele que resulte na sua declaração de inconstitucionalidade, 
esse cânone interpretativo ao mesmo tempo que valoriza o trabalho legislativo, 
aproveitando ou conservando as leis, previne o surgimento de conflitos, que se 
tornaria crescentemente perigosos caso os juízes, sem o devido cuidado, se pusessem 
a invalidar os atos da legislatura. Não por acaso, os clássicos do controle da 
constitucionalidade sempre apontaram, entre as regras de bom aviso ou preceitos 
sábios, que devem presidir, no particular, as relações entre os juízes e a legislatura, o 
princípio da presunção de constitucionalidade das leis, a significar que toda lei, à 
partida, é compatível com a Constituição e assim deve ser considerada, até judiciosa 
conclusão em contrário; ou, mais precisamente, que a inconstitucionalidade não 
pode ser presumida, antes deve ser provada, de modo cabal, irrecusável e 
incontroverso. Essa prudência, por outro lado, não pode ser excessiva, a ponto de 
induzir o intérprete a salvar a lei à custa da Constituição, nem tampouco a contrariar 
o seu sentido inequívoco, para constitucionalizá-la de qualquer maneira. No 
primeiro caso porque isso implicaria interpretar a Constituição conforme a lei, e 
assim, subverter a hierarquia das normas; no segundo, porque toda conformação 
exagerada implica, no fundo, usurpar tarefas legislativas e transformar o intérprete 
em legislador positivo, na exata medida em que a lei resultante dessa interpretação- 
conformadora só nas aparências- em verdade seria substancialmente distinta, em sua 
letra como no seu espírito, daquela que resultou do trabalho legislativo. Afinal de 
contas, em sede de controle de constitucionalidade, como todos sabem, os tribunais 
devem comportar-se como legisladores negativos, anulando às leis contrárias à 
Constituição, quando for o caso, e jamais como produtores de normas, ainda que 
essa produção se faça por via interpretativa. Modernamente, o princípio da 
interpretação conforme passou a consubstanciar, também, um mandato de 
otimização do querer constitucional, ao não significar apenas que entre distintas 
interpretações de uma mesma norma há de se optar por aquela que a torne 
compatível com a Constituição, mas também que, entre diversas exegeses 
igualmente constitucionais, deve-se escolher a que se orienta para a Constituição ou 
a que melhor corresponde às decisões do constituinte. 

 

                                                      
27 Mendes, Gilmar. Curso de Direito Constitucional, 2º Ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 119. 
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Para efetivar a interpretação conforme a Constituição do art.2º, I, da Lei 

11.101/2005, preservando o dispositivo falimentar, necessária se faz a realização de uma 

interpretação restritiva do artigo, de modo que se considere excluídas da incidência da 

referida lei apenas as empresas públicas e as sociedades de economia mista prestadoras de 

serviço público. Não se deve, portanto, considerar tais entidades irrestritamente, de modo que 

afaste todas as empresas públicas e sociedades de economia mista da aplicação do regime 

falimentar. 

Glauco Barreira Magalhães Filho28, em seu livro Hermenêutica Jurídica 

Clássica, faz alusão à interpretação restritiva, classificando-a  na espécie de interpretação 

“quanto aos efeitos. A lição do referido autor sobre este assunto é a que segue, in verbis: 

A interpretação restritiva se dá quando a letra da lei é mais ampla que o espírito da 
lei, havendo a necessidade de o aplicador do Direito restringir o alcance das palavras 
contidas no texto normativo. Aqui, a interpretação gramatical chega a um resultado 
mais amplo do que aquele que provém da utilização de outras técnicas de 
interpretação. Do ponto de vista subjetivista, diz-se que o legislador se expressou em 
palavras, dizendo mais do que era sua intenção fazê-lo. 

 

Para a posição em destaque, portanto, necessária se faz a interpretação 

conforme a Constituição, de modo que torne restritiva quanto aos seus efeitos a aplicação do 

art.2º,I, da Lei Falimentar. Vale ressaltar que esta hipótese diferencia as empresas públicas e 

as sociedades de economia mista pelo seu objeto ( prestação de serviço público ou 

desempenho de atividade econômica). 

O Supremo Tribunal Federal tem seguido, em seus julgados, a tendência de 

diferenciar as empresas públicas e sociedades de economia mista quanto ao seu objeto, 

existindo, portanto, as que prestam serviço público e as que desempenham atividade 

essencialmente econômica na sociedade. O objeto dessas entidades, de acordo com a Suprema 

Corte, definirá o regime jurídico que será adotado. Esse entendimento foi demonstrado 

recentemente, no julgamento da ADI 1.642/08, de relatoria do Ministro Eros Grau, em que foi  

consolidada a distinção entre empresas estatais prestadoras de serviço público e as que 

desenvolvem atividades econômicas.  

                                                      
28 Magalhães, Glauco Barreira- Hermenêutica Jurídica clássica, 2º Ed. Belo Horizonte,:Mandamentos,  
   2003, p.50. 
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Conforme foi estabelecido no julgado, somente as empresas públicas e 

sociedades de economia mista que exploram atividades econômicas em sentido estrito estão 

sujeitas, de acordo com o §1º do art. 173 da Constituição federal, ao regime jurídico próprio 

das empresas privadas. De acordo com a referida decisão em abstrato, ainda, o referido 

dispositivo constitucional não possui aplicação no que concerne às empresas públicas e às 

sociedades de economia mista que prestam serviço público,conforme se demonstra na ementa 

da decisão: 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALÍNEA “d” DO 
INCISO XXIII DO ARTIGO 62 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS. APROVAÇÃO DO PROVIMENTO, PELO EXECUTIVO, DOS 
CARGOS DE PRESIDENTE DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA INDIRETA ESTADUAL PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. 
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 173, DA 
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DISTINÇÃO ENTRE EMPRESAS ESTATAIS 
PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO E EMPRESAS ESTATAIS QUE 
DESENVOLVEM ATIVIDADE ECONÔMICA EM SENTIDO ESTRITO. 
REGIME JURÍDICO ESTRUTURAL E REGIME JURÍDICO FUNCIONAL DAS 
EMPRESAS ESTATAIS. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. 
INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO.(grifei) 
1.Esta Corte em oportunidades anteriores definiu que a aprovação, pelo Legislativo, 
da indicação dos Presidentes das entidades da Administração Pública Indireta 
restringe-se às autarquias e fundações públicas, dela excluídas as sociedades de 
economia mista e as empresas públicas. Precedentes.  
2.As sociedades de economia mista e as empresas públicas que explorem 
atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas, nos termos do disposto no 
§ 1º do artigo 173 da Constituição do Brasil, ao regime jurídico próprio das 
empresas privadas.(grifo nosso) 
3.Distinção entre empresas estatais que prestam serviço público e empresas 
estatais que empreendem atividade econômica em sentido estrito.(grifo nosso) 
4.O § 1º do artigo 173 da Constituição do Brasil não se aplica às empresas 
públicas, sociedades de economia mista e entidades (estatais) que prestam 
serviço público.(grifo nosso) 
5.A intromissão do Poder Legislativo no processo de provimento das diretorias das 
empresas estatais colide com o princípio da harmonia e interdependência entre os 
poderes. A escolha dos dirigentes dessas empresas é matéria inserida no âmbito do 
regime estrutural de cada uma delas. 
6.Pedido julgado parcialmente procedente para dar interpretação conforme à 
Constituição à alínea “d” do inciso XXIII do artigo 62 da Constituição do Estado de 
Minas Gerais, para restringir sua aplicação às autarquias e fundações públicas, dela 
excluídas as empresas estatais, todas elas29. 

 

Em julgado mais antigo, ficou demonstrada, também, a preocupação do 

Supremo Tribunal Federal em garantir a livre concorrência no desempenho de atividades 

                                                      
29  STF- ADI 1642-MG, Relator Ministro Eros Grau, DJE 19/09/2008. 
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econômicas. De fato, desta feita, no julgamento do Recurso Extraordinário 172816/94,de 

relatoria do ex-Ministro Paulo Brossard, o Pretório Excelso decidiu que o art.173, §1º, aplica-

se somente às entidades públicas que exercem atividade econômica em regime de 

concorrência, não possuindo aplicação às sociedades de economia mista ou empresas públicas 

que, embora exercendo atividade econômica, gozem de exclusividade. De acordo com a 

decisão, a finalidade do dispositivo constitucional é assegurar a livre concorrência, de modo 

que os entes da Administração Indireta que exercem ou venham a exercer atividade 

econômica não se beneficiem de tratamento privilegiado em relação às entidades privadas que 

se dediquem à atividade econômica na mesma área ou em área semelhante. É o que se percebe 

na leitura da transcrição da ementa do referido julgado, in verbis: 

 

EMENTA: DESAPRORIAÇÃO, POR ESTADO, DE BEM DE SOCIEDADE DE 
ECONOMIA MISTA FEDERAL QUE EXPLORA SERVIÇO PÚBLICO 
PRIVATIVO DA UNIÃO. 
 
1.A União pode desapropriar bens dos Estados, do Distrito federal, dos Municípios e 
dos territórios e os estados, dos Municípios, sempre com autorização legislativa 
específica. A lei estabeleceu uma gradação de poder entre os sujeitos ativos da 
desapropriação, de modo a prevalecer o ato de pessoa jurídica de mais alta categoria, 
segundo o interesse de que cuida: o interesse nacional, representado pela União, 
prevalece sobre o regional, interpretado pelo Estado, e este sobre o local, ligado ao 
Município, não havendo reversão ascendente; os estados e o distrito Federal não 
podem desapropriar bens da União, nem os Municípios, bens dos Estados ou da 
União, Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 2º, §2º. 
 2.Pelo mesmo princípio, em relação a bens particulares, a desaprorpiação do Estado 
prevalece sobre a do Município, e da União sobre a deste e daquele, em se tratando 
do mesmo bem. 
    3. Doutrina e Jurisprudência antigas e coerentes.Precedentes do STF: RE 20.149, 
MS 11.075, RE 115.66, 11.079. 
4.Competindo à União, e a só ela, explorar diretamente ou mediante autorização, 
concessão ou permissão, os portos marítimos,fluviais e lacustres, o art.21,XII,f, da 
CF, está caracterizada a natureza pública do serviço de docas. 
5. A Companhia Docas do Rio de Janeiro, sociedade de economia mista federal, 
incumbida de explorar o serviço portuário em regime de exclusividade, não pode ter 
bem desapropriado pelo Estado. 
6. Inexistência, no caso, de autorização legislativa. 
7. A norma do art.173,§1º, da Constituição aplica-se às entidades públicas que 
exercem atividade econômica em regime de concorrêcia, não tendo aplicação às 
sociedades de economia mista ou empresas públicas que, embora exercendo 
atividade econômica, gozam de exclusividade.(grifo nosso) 
 
8. O dispositivo constitucional não alcança, com maior razão, sociedade de 
economia mista federal que explora serviço público, reservado à União30. 

 

                                                      
30 STF- RE 172816-RJ, Relator  Ministro Carlos Brossard, DJ 13/05/94. 



 53 

Em entendimento mais recente, o Supremo Tribunal Federal confirmou a 

decisão acima mencionada, afirmando no julgamento do Recurso Extraordinário 

407.099/04,de relatoria do Ministro Carlos Veloso, que somente as empresas públicas e 

sociedades de economia mista que desempenham atividades econômicas em regime de 

concorrência são regidas pelo Art.173, §1º, da Constituição Federal. 

No julgamento do recurso extraordinário supramencionado, constatou-se 

também o tratamento diferenciado dado às entidades administrativas prestadoras de serviço 

público. No caso específico, à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos foi dado 

tratamento de Fazenda Pública, tendo a referida empresa, de acordo com a Suprema Corte, 

todas as prerrogativas de Direito Público. Também foi afastada da ECT a incidência do art. 

173 da Constituição federal, por a referida entidade não desempenhar atividade econômica em 

sentido estrito, e sim serviço público. Vale transcrever fragmento do julgado: 

No caso, tem-se uma empresa pública prestadora de serviço público — a Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT — o serviço postal (CF, art. 21, X). Além 
de não estar, portanto, equiparada às empresas privadas, integra o conceito de 
fazenda pública. Assim, os seus bens não podem ser penhorados, estando ela sujeita 
à execução própria das pessoas públicas31.     
 

No julgamento de outro Recurso Extraordinário, observa-se o mesmo 

entendimento no que concerne à EBCT, considerada no julgado entidade prestadora de 

serviços públicos: 

À empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pessoa jurídica equiparada à Fazenda 
Pública, é aplicável o privilégio da impenhorabilidade de seus bens, rendas e 
serviços. Recepção do artigo 12 do Decreto-lei n. 509/69 e não-incidência da 
restrição contida no artigo 173, § 1º, da Constituição Federal, que submete a 
empresa pública, a sociedade de economia mista e outras entidades que explorem 
atividade econômica ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto às 
obrigações trabalhistas e tributárias. Empresa pública que não exerce atividade 
econômica e presta serviço público da competência da União Federal e por ela 
mantido. Execução. Observância ao regime de precatório, sob pena de vulneração do 
disposto no artigo 100 da Constituição Federal. No mesmo sentido: RE 407.099, 
Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 22-6-04, DJ de 6-8-04; RE 230.161-AgR, 
julgamento em 17-4-01, DJ de 10-8-0132. 

Portanto, observa-se a tendência de o Supremo Tribunal Federal dar 

tratamento diferenciado às empresas públicas e às sociedades de economia mista de acordo 

com o seu objeto (prestação de serviços públicos ou desempenho de atividades econômicas). 

                                                      
31 STF-RE 407.099/04-RS, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 06/08/04 
32 STF- RE  220.906-DF, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 14/11/2002 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/in_processo.asp?origem=IT&classe=&processo=407099&recurso=0&tip_julgamento=M
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/in_processo.asp?origem=IT&classe=&processo=230161&recurso=0&tip_julgamento=M


 54 

Nos julgados da Suprema Corte, fica claro que a aplicação do art.173 da 

Constituição Federal somente incidirá sobre as empresas públicas e sociedades de economia 

mista que desempenham atividades econômicas em caráter não exclusivo, ou seja,quando 

mais de uma entidade, instituída ou não pelo Estado,  desempenhe a atividade econômica. O 

STF, assim, tenta garantir a livre concorrência entre as empresas estatais e não estatais, não 

permitindo que as prerrogativas de Direito Público provoquem uma concorrência desleal entre 

as empresas. 

Como se observou, o parágrafo §1º do art.173 da Constituição Federal 

pondera que 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. 

Já o inciso II do referido dispositivo constitucional estabelece que o  

estatuto jurídico deverá dispor sobre a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas 

privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e 

tributários. 

Assim, pode-se concluir que a Constituição Federal, quando determinou que 

o estatuto deverá dispor sobre a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, 

enfatizou essa sujeição quanto aos direitos e as obrigações  civis, comerciais, trabalhistas e 

tributárias, quando utilizou, em seu texto normativo, a palavra “ inclusive”:  

II- a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos 
direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.(grifo nosso).   

 

Da leitura do inciso, percebe-se que a Constituição determinou que a Lei 

que dispor sobre o estatuto jurídico de empresas públicas e das sociedades de economia mista 

exploradoras de atividade econômica em sentido estrito deverá remeter o intérprete, no que 

tange aos direitos e obrigações comerciais, às regras do regime jurídico de direito privado, 

estando entre estas a Lei 11.101/05 

Assim, o art 2º, I, da Lei 11.101/2005 deverá, realmente, ser analisado 

segundo o princípio da interpretação conforme a Constituição, devendo ter um alcance 

restritivo quanto aos seus efeitos. Isso porque, conforme observado, o referido dispositivo 
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falimentar afasta a incidência da Lei às empresas públicas e sociedades de economia mista, 

sem fazer nenhuma distinção entre as que prestam serviço público e desempenham atividades 

econômicas. O art.2º,I da Lei Falimentar, portanto, deverá referir-se somente às entidades 

prestadoras de serviço público, que, devido ao seu regime jurídico de direito público, não se 

submetem à Lei 11.101/05, a qual é apropriada para as entidades com regime jurídico próprio 

das empresas privadas. 

Entretanto, é preciso ponderar que a dissolução e a liquidação dessas 

entidades exige, com devida antecedência, autorização legal específica, devido ao princípio da 

simetria jurídica. Como essas entidades são criadas mediante autorização legal , somente 

poderão ser extintas sob o mesmo processo. E como o procedimento falimentar estabelecido 

na Lei 11.101/2005 poderá acarretar a extinção da entidade, deverá ser precedido de 

autorização legal para tanto.  

Portanto, para que se verifique a compatibilidade constitucional na aplicação 

do art.2º,I, da Lei 11.101/2005, é preciso que se faça a interpretação restritiva do referido 

dispositivo, de modo que seja dispensada da aplicação da lei falimentar somente as empresas 

públicas e as sociedades de economia mista que prestem serviço público. Dessa forma, o 

dispositivo estaria perfeitamente adequado à Constituição. E é aí que se encontra a 

importância na perquirição do regime jurídico das referidas entidades, porque, conforme este 

seja privado ou público, ter-se-á, ou não, respectivamente, a incidência da lei comercial 

comentada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho, preliminarmente, fez o estudo da Administração 

Pública Direta, do fenômeno da descentralização, da administração indireta e dos entes desta 

em espécie, para se ter uma melhor compreensão do assunto abordado. 

Posteriormente, fez-se uma análise das definições de serviço público e de 

atividade econômica em sentido estrito, noções que são indispensáveis para se perquirir o 

regime jurídico das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Isto porque, como 

explanado, as referidas empresas estatais, conforme prestem serviços públicos ou 

desempenhem atividades essencialmente econômicas, vão ter regime jurídico de direito 

público ou de direito privado, respectivamente. 

O regime jurídico de direito privado, para as entidades que explorem 

atividades essencialmente econômicas, é determinado pelo o art. 173,§1º,II, da Constituição 

Federal. Assim, segundo o referido dispositivo, as empresas públicas e as sociedades de 

economia mista que explorem atividades econômicas de produção ou comercialização de bens 

ou prestação de serviços vão estar sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privavas, 

inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. 

Em seguida, foi verificada a repercussão dos diferentes regimes jurídicos 

das empresas estatais em comento, na análise da constitucionalidade do art.2º,I, da Lei 

11.101/2005. O referido dispositivo proíbe, irrestritamente, a aplicação da legislação  

Foram analisadas três hipóteses atinentes à polêmica da compatibilidade 

constitucional do dispositivo falimentar. A primeira delas apregoa a inconstitucionalidade do 

artigo, podendo ser dividida em dois blocos, conforme se considere ou não a repartição de 

objetos das empresas estatais em serviços públicos e atividades estritamente econômicas. 

Como foi analisado, o presente trabalho adotou a divisão do objeto das referidas entidades e 

constatou a incompatibilidade do art.2º,I, da Lei 11.101/2005 com a Constituição, quando este 

é interpretado em sua literalidade. Entretanto, procurou-se uma solução mais eficaz, a fim de 

proporcionar legítima aplicabilidade ao dispositivo, ao se lançar mão do princípio da 

interpretação conforme a Constituição. 
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A segunda hipótese seria a de constitucionalidade do dispositivo falimentar, 

de forma que a Lei de Falências não teria, realmente, aplicação em relação às empresas 

públicas e às sociedades de economia mista. Esta posição não foi adotada pelo trabalho, tendo 

em vista a distinção feita entre os regimes jurídicos das referidas entidades conforme prestem 

serviços públicos ou explorem atividades econômicas em sentido estrito. Estas últimas 

entidades, como visto, estão sujeitas ao regime jurídico de direito privado, inclusive quanto às 

obrigações comerciais, conforme o art.173,§1º, II, da Constituição Federal. 

Por fim, a terceira hipótese, adotada pelo trabalho, procura amoldar o 

art.2º,I, da Lei 11.101/2005 à Constituição, sugerindo o uso do princípio da interpretação 

conforme a Constituição. Assim, seria feita uma interpretação restritiva do referido 

dispositivo, de modo que a Lei Falimentar não teria incidência apenas sobre as empresas 

públicas e as sociedades de economia mista que prestassem serviço público.  

Esta posição, da maneira em que foi exposta, confere legitimidade ao 

dispositivo falimentar, solucionando, em curto prazo, a problemática da não compatibilidade 

do artigo com a Constituição Federal, quando este é interpretado em sua literalidade. 
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