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1 INTRODUÇÃO 

A concepção do modelo Empresa Pública Social (EPS) decorre da 

necessidade de satisfação tempestiva de demandas sociais no rígido modelo 

Constitucional vigente, caracterizado por sua morosa capacidade de resposta às 

dinâmicas evolutivas.  

Atualmente, inexiste na Administração Pública um modelo jurídico-

administrativo que, guardando coerência normativa e finalística, seja dotado de 

autonomias e flexibilidades hábeis ao exercício de funções sociais. 

Diante da dificuldade do Estado na definição e regulação das Fundações 

Privadas previstas no texto constitucional, viu-se o próprio Estado instado a criar 

“caso a caso” figuras híbridas derivadas.  

Na expectativa de preencher a lacuna das Fundações Privadas surge o 

embrionário modelo Empresa Pública “Social”, ao qual este artigo pretende 

apresentar forma, justificativas, aplicações e exemplos, observando a necessidade 

da Administração Pública, a evolução da legislação e o desdobramento de decisões 

já exaradas pelo Supremo Tribunal Federal, visualizando perspectivas futuras. 

2 FUNDAÇÕES 

O modelo Fundacional anterior à promulgação da Constituição da 

República de 1998 era modelo, por excelência, de implementação de políticas 

sociais e não tinha por objeto lucro e sim o bem estar comum. 

Por definição, as fundações são pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, sem fins lucrativos, que se formam a partir da existência de um patrimônio 

extraído de seu instituidor e/ou instituidores, através de escritura pública ou 

testamento, para servir a um objetivo específico de interesse público. Assim sendo, 

uma fundação nasce mediante a destinação de um patrimônio para determinada 

finalidade social.  

Alguns diplomas legais regem a matéria. O Decreto Lei no 200, nos arts. 

4o e 5o, IV, a exemplo, instituiu as Fundações Públicas. O Código Civil Brasileiro, no 

art. 44, disciplina as Fundações Privadas.  
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Conforme prevê a Constituição da República em seu artigo 37, inciso XIX, 

as Fundações Públicas somente podem ser instituídas por Lei. 

Em 1998, com a Emenda Constitucional no 19, foi alterado o inciso XIX do 

art. 37 da CR/88, suprimindo a expressão pública em relação às Fundações, e 

prevendo forma similar para a sua constituição, vejamos: 

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 sua atuação; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional n

o
 19, de 1998) 

................................................omissis.......................................... 

Grifos aditados. 

Essa alteração permitiu vislumbrar o resgate do modelo de Fundação 

Privada no âmbito da Administração Pública. 

Porém, em 1999 o Supremo Tribunal Federal “equiparou”, em termos 

normativos, mas não finalísticos, as Fundações Públicas às Autarquias (RE no 

101.126-RJ, Relator Min. Moreira Alves – RTJ113/314).  

Tal entendimento conferiu às Fundações natureza distinta daquela 

primordialmente desejada pelo legislador, impactando de forma oblíqua o modelo de 

implementação de políticas sociais, suas autonomias e flexibilidades.  

Sucintamente a evolução do modelo Fundação no âmbito da 

Administração Pública Federal pode ser assim resumida: 

 Decreto-Lei 200/67, em seus artigos 4o e 5o; 

 Decreto-Lei no 900/69, o § 2o do artigo 4o do Decreto-Lei no 200/67 foi 

revogado; 

 Decreto-Lei no 2.299/86 – regras financeiras e aplicação do Plano de 

Cargos e Salários da Administração da Lei no 5.645, de 1970, 

excetuadas as, deste último, as fundações universitárias e as 

destinadas à pesquisa, ao ensino e às atividades culturais; 

 Lei no 7.596/87; 

 CR / 88: 

 Planejamento e orçamento público, PPA, LDO, LOA; 

 Concurso público e estabilidade dos servidores; 
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 Plano de cargos e salários e criação de vagas e cargos efetivos e 

comissionados mediante Lei;  

 Lei no 8.112/90 – Regime Jurídico Único -RJU; 

 Lei no 8.666/93 – Licitações e contratos; 

 Emenda Constitucional 19/98, art. 37, inciso XIX, parte final; 

 Projeto de Lei Complementar de no 92/2007 (em tramitação).  

A análise da evolução do modelo Fundacional proporcionará a melhor 

compreensão da lacuna deixada, por meio legislativo, ao sistema de prestação de 

serviços públicos de base social. Nestes termos, parte-se da leitura de dispositivo 

regente no Decreto-Lei no 200/67 em sua redação original: 

Art. 4
o
 A Administração Federal compreende: 

................................................omissis.......................................... 

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

................................................omissis.......................................... 

§ 2
o
 Equiparam-se às Empresas Públicas, para os efeitos desta lei, as 

Fundações instituídas em virtude de lei federal e de cujos recursos 
participem a União, quaisquer que sejam suas finalidades.  

Grifos aditados. 

Verifica-se, pela redação original do § 2o do Decreto-Lei no 200/67, que à 

época as Fundações Públicas equiparavam-se integralmente às Empresas Públicas, 

prevalecendo seus atributos privados.  

Suas flexibilidades e autonomias eram muito maiores, pois, embora 

submetidas à supervisão ministerial, aplicava-se a elas o Código Civil e prevalecia 

em relação às mesmas a natureza jurídica de direito privado, com seu consequente 

regime jurídico também de natureza privada. 

Por conseguinte, o Decreto-Lei no 900/69 revogou a equiparação das 

Fundações às Empresas Estatais (§ 2o do Art. 4o) e estabeleceu novas regras para a 

criação de novas Fundações Públicas: 

Art. 2
o
 Não serão instituídas pelo Poder Público novas fundações que não 

satisfaçam cumulativamente os seguintes requisitos e condições:  

a) dotação específica de patrimônio, gerido pelos órgãos de direção da 
fundação segundo os objetivos estabelecidos na respectiva lei de criação;  

b) participação de recursos privados no patrimônio e nos dispêndios 
correntes da fundação, equivalentes a, no mínimo, um terço do total;  
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c) objetivos não lucrativos e que, por sua natureza, não possam ser 
satisfatoriamente executados por órgão da Administração Federal, direta ou 
indireta;  

d) demais requisitos estabelecidos na legislação pertinente a fundações 
(artigos 24 e seguintes do Código Civil).  

Art. 3
o
 Não constituem entidades da Administração Indireta as fundações 

instituídas em virtude de lei federal, aplicando-se-lhes entretanto, quando 
recebam subvenções ou transferências à conta do orçamento da União, a 
supervisão ministerial de que tratam os artigos 19 e 26 do Decreto-lei 
número 200, de 25 de fevereiro de 1967. (Revogado pelo Decreto-Lei        
n

o
 2.299, de 21.11.1986) 

Nesse período as Fundações, mesmo instituídas pelo Poder Público, 

passaram a ser consideradas seres exógenos à Administração Pública. 

A alteração posterior foi promovida pelo Decreto-Lei no 2.299/86, que 

novamente alterou o art. 4o do Decreto-Lei no 200/67 e revogou o art. 3o do Decreto-

Lei no 900/69 citado, estatuindo: 

Art. 4
o
 ...................................omissis......................................... 

§ 2
o
 As fundações instituídas em virtude de lei federal ou de cujos recursos 

participe a União integram também a Administração Federal indireta, para 
os efeitos de:  

a) subordinação aos mecanismos e normas de fiscalização, controle e 
gestão financeira;  

b) inclusão de seus cargos, empregos, funções e respectivos titulares no 
Plano de Classificação de Cargos instituído pela Lei n

o
 5.645, de 10 de 

dezembro de 1970.  

§ 3
o
 Excetuam-se do disposto na alínea b do parágrafo anterior as 

fundações universitárias e as destinadas à pesquisa, ao ensino e às 
atividades culturais. 

................................................omissis.......................................... 

Art. 178. As autarquias, as empresas públicas e as sociedades de economia 
mista, integrantes da Administração Federal Indireta, bem assim as 
fundações criadas pela União ou mantidas com recursos federais, sob 
supervisão ministerial, e as demais sociedades sob o controle direto ou 
indireto da União, que acusem a ocorrência de prejuízos, estejam inativas, 
desenvolvam atividades já atendidas satisfatoriamente pela iniciativa 
privada ou não previstas no objeto social, poderão ser dissolvidas ou 
incorporadas a outras entidades, a critério e por ato do Poder Executivo, 
resguardados os direitos assegurados, aos eventuais acionistas 
minoritários, nas leis e atos constitutivos de cada entidade.  

Da leitura dos dispositivos trazidos pelo Decreto-Lei no 2.299/86 pode-se 

concluir tratar de um período nebuloso para as Fundações. As referidas instituições 

permaneciam como entes privados não pertencentes à Administração Pública, 

porém, sofrendo limitações e ingerências próprias de órgão público. Estabeleceu-se 

o ônus sem a contrapartida devida. 
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Ulteriormente adveio a Lei no 7.596/87, que inseriu definitivamente as 

Fundações Públicas no rol de entidades pertencentes à Administração Pública 

Indireta, porém, mantendo ainda todos os seus atributos privados, em um verdadeiro 

sistema híbrido. Vejamos: 

Art. 4
o
 A Administração Federal compreende: 

I – ..........................................omissis.................................... 

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

............................................omissis.................................... 

d) fundações públicas. (Incluído pela Lei n
o
 7.596, de 1987) 

............................................omissis....................................... 

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

............................................omissis....................................... 

IV – Fundação Pública – a entidade dotada de personalidade jurídica de 
direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização 
legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução 
por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, 
patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção, e 
funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes. (Incluído 
pela Lei n

o
 7.596, de 1987) 

............................................omissis.................................... 

§ 3
o
 As entidades de que trata o inciso IV deste artigo adquirem 

personalidade jurídica com a inscrição da escritura pública de sua 
constituição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, não se lhes aplicando 
as demais disposições do Código Civil concernentes às fundações. (Incluído 
pela Lei n

o
 7.596, de 1987). Grifos aditados. 

Além de disciplinar o seguinte: 

Art. 2
o
 São classificadas como fundações públicas as fundações que 

passaram a integrar a Administração Federal Indireta, por força do disposto 
no § 2

o
 do art. 4

o
 do Decreto-lei n

o
 200, de 25 de fevereiro de 1967, na 

redação dada pelo Decreto-lei n
o
 2.299, de 21 de novembro de 1986. 

Art. 3
o
 As universidades e demais instituições federais de ensino superior, 

estruturadas sob a forma de autarquia ou de fundação pública, terão um 
Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos para o 
pessoal docente e para os servidores técnicos e administrativos, aprovado, 
em regulamento, pelo Poder Executivo, assegurada a observância do 
princípio da isonomia salarial e a uniformidade de critérios tanto para 
ingresso mediante concurso público de provas, ou de provas e títulos, 
quanto para a promoção e ascensão funcional, com valorização do 
desempenho e da titulação do servidor. 

Após a CR/88, com a adoção compulsória das Leis nos 8.112/90 e a 

8.666/93, o modelo fundacional, na prática, perdeu a razão de existir, sendo o fato 

sacramentado diante do posicionamento dominante do STF1. 

                                                           
1
 STF – RE 215.741, 2

a
 Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, em 30/03/1999. 
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A questão esteve imersa em severos conflitos doutrinários e legislativos. 

A exemplo, para o saudoso doutrinador Helly Lopes Meirelles as fundações não 

deveriam ser consideradas autarquias. Já para o professor Celso Antônio Bandeira 

de Mello devem ser tidas como autarquias em face, principalmente, de seu 

patrimônio e regime jurídico aplicável. 

O professor José dos Santos Carvalho Filho, em postura mais moderada, 

manifesta-se pela conjugação de dois tipos de fundações, as fundações instituídas 

pelo poder público de caráter privado e as fundações públicas ou fundações 

autárquicas. 

Com o advento do Novo Código Civil, Lei no 10.406/2002, em especial por 

seu artigo 44, inciso III, a posição dual ganhou ainda mais força, ao reafirmar 

conceito genérico de fundações como pessoas jurídicas de direito privado. 

Na prática, hodiernamente, a diferenciação da Autarquia para a Fundação 

Pública seria o exercício ou não do poder de polícia. 

Neste momento configura-se uma situação teratológica: a existência de 

modelos mais flexíveis que o da Fundação Pública nas Autarquias e mesmo em 

Órgãos Autônomos.  

Muitas atividades deveriam estar a cargo do modelo fundacional, a 

exemplo de unidades de assistência a saúde, hospitais, unidades de implementação 

de política cultural, museus, unidades de ensino, etc., visto requererem, dadas as 

características das atividades, modelos mais flexíveis de gestão dos meios, gestão 

de pessoas, de aquisições e contratações, de patrimônio e de orçamento e finanças. 

3 “FUNDAÇÕES ESTATAIS” 

Apesar de constitucionalmente previsto esse modelo ainda não pôde ser 

amplamente implementado, dada a ausência de marco legal, e, principalmente, 

pelas diferenças de posições entre legisladores, gestores públicos e juristas. 

As Fundações Estatais, ou seja, fundações de direito privado instituídas e 

mantidas pelo poder público, tal como idealizadas inicialmente no Projeto de Lei 

Complementar no 92/2007, serviriam como a solução de vários problemas 

operacionais dos serviços de atendimento ao cidadão.  
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Na concepção ideal essas Fundações poderiam implementar muitos 

conceitos das empresas privadas aos serviços públicos, já que a forma de gestão 

administrativa faz-se à semelhança do que ocorre com as sociedades de economia 

mista e empresas.  

As Fundações Estatais teriam como objetivo primário resolver problemas 

estruturais graves de gestão. O modelo foi concebido com o intuito de dotar o 

governo de agilidade e efetividade, além de permitir autonomia administrativa, 

gerencial, financeira e orçamentária para setores da administração pública, através 

de contratos de resultados. 

A autonomia gerencial da Fundação estaria vinculada ao estabelecimento 

de compromissos explícitos e metas de desempenho que seriam monitorados e 

avaliados periodicamente.  

O modelo é próprio para atuação do Estado em áreas que não lhe sejam 

exclusivas, ou seja, onde não é requerido o exercício do seu poder de autoridade, a 

exemplo da áreas de saúde (inclusive hospitais universitários), assistência social, 

cultura, desporto, ciência e tecnologia, meio-ambiente, previdência complementar do 

servidor público (para os efeitos do art. 40, §§ 14 e 15 da Constituição Federal), 

comunicação social e promoção do turismo nacional, conforme já referenciado. 

Os Estados da Bahia, Sergipe e Rio de Janeiro já haviam criado ou 

estavam em processo de criação e implementação de várias Fundações Estatais.  

Como exemplo, o Estado de Sergipe havia promulgado, no final de 2007, 

um conjunto de leis de criação de fundações estatais (Lei no 6.346 – dispõe sobre a 

criação da Fundação Parreiras Horta; Lei no 6.347 – dispõe sobre a criação da 

Fundação Hospitalar de Saúde (FHS) – e a Lei no 6.348 – dispõe sobre a criação da 

Fundação Estadual de Saúde (Funesa) – para embasar a Reforma Sanitária e 

Gerencial do Sistema Único de Saúde naquele estado. 

Há ações que questionam a constitucionalidade no Supremo Tribunal 

Federal das inovações intentadas pelos Estados aguardando julgamento. 

Esse é um modelo que deveria ser mantido flexível, criando alternativa 

para a implementação de políticas públicas nas áreas sociais, que não tem por 

objeto o lucro. 
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4 EMPRESAS PÚBLICAS ESPECIAIS 

A conceituação primária e constitucional de Empresa Pública dá enfoque 

a atividade empresarial exercida pelo Estado, ou seja, à exploração de atividade 

econômica como medida de exceção.  

Toda empresa de regime privado pressupõe lucro ou não seria empresa, 

certamente. Porém, no âmbito governamental alguns conceitos se amoldam à 

realidade pública, fato pelo qual há consenso sobre a existência de empresas 

públicas prestadoras de serviços públicos e, dentre essas, aquelas não voltadas a 

qualquer forma de obtenção de lucro. 

As Empresas Públicas que exercem atividade de exploração econômica 

ou atuam segundo interesse empresarial próprio, submetem-se a regime jurídico 

privado com menor derrogação de direito público, conforme disposto no artigo 173, 

em especial em seu § 1o, inciso II, § 2o e § 3o da Constituição da República: 

§ 1
o
 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: (Redação dada pela Emenda Constitucional n

o
 

19, de 1998) 

........................................omissis........................................ 

II – a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive 
quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários; 
(Incluído pela Emenda Constitucional n

o
 19, de 1998) 

........................................omissis........................................ 

§ 2
o
 – As empresas públicas e as sociedades de economia mista não 

poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. 

§ 3
o
 – A lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e a 

sociedade. 

........................................omissis........................................ 

Porém, às outras instituições, aquelas que prestam serviços exclusivos do 

Estado, ao Estado ou pelo Estado, aplica-se o regime privado com maior carga de 

derrogações de ordem pública. 

Diante desse contexto, tratamento diferenciado foi exigido às situações 

diferenciadas, evoluindo doutrina e jurisprudência nacionais por uma hermenêutica 

constitucional mais focada na teleologia que na gramática. 

Nesse sentido, o que eram exceções tornaram-se modelos que merecem 

ser analisados sob a ótica finalística da atividade desempenhada. 
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O artigo 22, inciso I e artigo 61, § 1o, inciso II, alínea “b”, ambos da 

Constituição Federal, conjugados, demonstram ser de competência da União, por 

intermédio de projeto de Lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, legislar sobre 

direito civil, comercial e organização administrativa. 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988  

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, 
aeronáutico, espacial e do trabalho; 

.............................................omissis.................................... 

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 
membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal 
Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos 
cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 

§ 1
o
 – São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 

II – disponham sobre: 

.............................................omissis.................................... 

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, 
serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios; 

.............................................omissis.................................... 

O parágrafo anterior assegura, mediante projeto de Lei específico, a 

prerrogativa da União de legislar em campo novo, qual seja o da criação do conceito 

de entidade na modalidade Empresa Estatal “Especial”. 

Segundo a mesma ótica adotada para a conceituação das Autarquias 

Especiais, as Empresas Especiais seriam aquelas dotadas por lei de autonomias e 

flexibilidades, bem como outros elementos suis generis, que as qualificariam em 

relação às empresas públicas ordinárias. 

Tome-se por referência que esse modelo se desenvolveu e desenvolve 

tanto por meio legislativo, quanto por interpretação jurisprudencial da corte Suprema 

do Judiciário. 

Tais elementos, quando inseridos no contexto legislativo autorizador, 

potencializados e canalizados, podem dar suporte ao conceito de Empresa Pública 

“Especial”, seja concreto, como se imagina, seja genérico, fato que demandaria 

maior esforço e aplicação. 

São exemplos não taxativos de características possíveis de serem 

implementadas quando de eventual estabelecimento de Empresa Pública Especial: 
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 Participar, quando autorizadas por lei específica, do capital de empresa 

não estatal, desde que isso não lhes confira, de modo permanente, 

preponderância nas deliberações sociais ou poder para eleger a 

maioria dos administradores; 

 Participar, quando autorizadas por lei específica, do capital e do 

controle de empresas constituídas fora do território nacional, sob a 

égide de legislação estrangeira;  

 Manter vínculo de colaboração com entidade não estatal de direito 

privado sem fins lucrativos, na forma da Lei; 

 Participar, de forma direta ou indireta, do capital de empresa 

supranacional, nos termos do tratado constitutivo; 

 Participar do capital de outras empresas controladas por ente público 

ou privado, inclusive mediante a constituição de subsidiárias integrais 

ou de sociedade controladas;  

 Ser empresa controlada, porém, não dependente; 

 Financiar projetos de inovação, pesquisa e desenvolvimento; 

 Administrar fundo(s) especial(is) de financiamento e investimento nos 

termos em que definido na Lei; 

 Explorar, gravar e alienar onerosamente os bens integrantes de seu 

patrimônio; 

 Aplicar o procedimento licitatório simplificado, análogo ao disposto no 

art. 67 da Lei Federal no 9.478, de 6 de agosto de 19972, na forma 

definida em Regulamento próprio; 

 Aplicar a modalidade consulta de procedimento licitatório descrita pela 

Lei Federal no 9.472, de 16 de julho de 19973, na forma definida em 

seu Regulamento próprio; 

                                                           
2
 Lei Federal n

o
 9.478, de 6 de agosto de 1997, dispõe sobre a política energética nacional, as 

atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a 
Agência Nacional do Petróleo e dá outras providências. O Art. 67 autorizou o poder executivo a dispor 
em regulamento das regras de aquisições e procedimento licitatório simplificado para a PETROBRAS. 
3
 Lei Federal n.

o
 9.472, de 16 de julho de 1997, dispõe sobre a organização dos serviços de 

telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, 
nos termos da Emenda Constitucional n

o
 8, de 1995. A modalidade Consulta foi adotada inicialmente, 

apenas, para as Agências Reguladoras, para a licitação e contratação de bens e serviços não 
comuns, não alcançados pela modalidade Pregão, excetuadas as obras e serviços de engenharia. 
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 Aplicar as disposições contidas na Lei Federal no 10.973, de 2 de 

dezembro de 20044, e regulamentos posteriores, em especial aquelas 

relacionadas às Agências de fomento e às Instituições Científicas e 

Tecnológicas (ICT); 

 Assegurar isenção ou imunidade tributária, estritamente quando 

relacionadas à prestação de serviços públicos, em observância aos 

critérios e limites constitucionais e legais. 

Muitas dessas características já se encontram isoladamente em um ou 

mais grupos de órgãos ou entidades, cabendo, todavia, ser avaliada a 

compatibilidade de sua melhor e maior aplicação em instituição legal e 

especialmente robustecida. 

Em relação à possibilidade de ampliação da autonomia gerencial, 

financeira e orçamentária, há dispositivos que tratam do assunto e, em tese, 

poderiam ser aplicados às empresas estatais, ainda pendentes de regulamentação. 

Exemplo Constitucional trata-se do Contrato de Gestão.  

A relação contratual prevista no § 8o do art. 37 da Constituição Federal 

aplicável a empresas públicas não foi objeto de regulamentação em lei geral. 

A matéria foi tratada também na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 

Complementar 101, de 4 de maio de 2000) que prevê em seu art. 47: 

Art. 47. A empresa controlada que firmar contrato de gestão em que se 
estabeleçam objetivos e metas de desempenho, na forma da lei, disporá de 
autonomia gerencial, orçamentária e financeira, sem prejuízo do disposto no 
inciso II do § 5

o
 do art. 165 da Constituição. 

Embora não haja lei geral que trate da matéria no âmbito do governo 

federal, nada impede que dispositivos específicos da Lei que autoriza a criação de 

determinada empresa possa regulamentar para o caso específico a relação 

contratual e as autonomias e flexibilidades decorrentes. 

Essas são, então, as características e elementos teóricos necessários à 

instituição de uma Empresa Pública Especial. 

                                                           
4
 Lei Federal n

o
 10.973, de 2 de dezembro de 2004, que dispôs sobre incentivos à inovação e à 

pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo dentre outras providências. 
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Podem ser citados como exemplo, dentro da modalidade das Empresas 

Públicas não dependentes, os Correios e a INFRAERO, que apresentam 

peculiaridades em relação a outras de mesma espécie. 

Ambas as instituições tem seus patrimônios considerados como “Bens 

Públicos” e possuem “Imunidade Tributária”. Assemelham-se nesses aspectos às 

autarquias e fundações públicas. Ou seja, seu regime jurídico privado sofre maior 

derrogação pelo regime jurídico público. 

Essas duas diferenças trazem diversos impactos no modelo de gestão, de 

pessoas, dos bens, financeiro (endividamento) e contábil. 

Em relação às duas empresas citadas o assunto está pacificado pelo 

STF, conforme acórdãos5: 

Tributário. Imunidade recíproca. (...) Extensão. Empresa pública prestadora 
de serviço público. Precedentes da Suprema Corte. Já assentou a Suprema 
Corte que a norma do art. 150, VI, a, da Constituição Federal alcança as 
empresas públicas prestadoras de serviço público, como é o caso da 
autora, que não se confunde com as empresas públicas que exercem 
atividade econômica em sentido estrito. Com isso, impõe-se o 
reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da 
Constituição Federal. 

(ACO 959, Rel. Min. Menezes Direito, julgamento em 17-3-08, Plenário, DJE 
de 16-5-08). No mesmo sentido: AI 690.242-AgR, Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, julgamento em 17-3-09, 1

a
 Turma, DJE de 17-4-09. 

A Infraero, que é empresa pública, executa como atividade fim, em regime 

de monopólio, serviços de infraestrutura aeroportuária constitucionalmente 

outorgados à União Federal, qualificando-se, em razão de sua específica destinação 

institucional, como entidade delegatária dos serviços públicos a que se refere o art. 

21, inciso XII, alínea „c‟, da Lei Fundamental, o que exclui essa empresa 

governamental, em matéria de impostos, por efeito da imunidade tributária recíproca 

(CF, art. 150, VI, „a‟), do poder de tributar dos entes políticos em geral. Consequente 

inexigibilidade, por parte do município tributante, do ISS referente às atividades 

executadas pela Infraero na prestação dos serviços públicos de infraestrutura 

aeroportuária e daquelas necessárias à realização dessa atividade-fim.                    

                                                           
5
 No mesmo sentido: RE 524.615-AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 9-9-08, DJE de 3-10-08 – 

RE 376.407-AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 24-6-08, DJE de 15-8-08 – ACO 765-AgR, Rel. 
p/ o ac. Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 5-10-06, DJ de 15-12-06 – RE 437.889, Rel. Min. 
Carlos Velloso, julgamento em 14-12-04, DJ de 18-2-05 – RE 407.099, Rel. Min. Carlos Velloso, 
julgamento em 22-6-04, DJ de 6-8-04 – ACO 811-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26-
4-07, DJ de 14-12-07 – AI 174.808-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, julgamento em 11-3-96, DJ de 1

o
-

7-96 – RE 220.906, voto do Min. Maurício Corrêa, julgamento em 16-11-00, DJ de 14-11-02 – dentre 
outros. 
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O alto significado político-jurídico da imunidade tributária recíproca, que representa 

verdadeira garantia institucional de preservação do sistema federativo. Doutrina. 

Precedentes do STF. Inaplicabilidade, à Infraero, da regra inscrita no art. 150, § 3o, 

da Constituição. A submissão ao regime jurídico das empresas do setor privado, 

inclusive quanto aos direitos e obrigações tributárias, somente se justifica, como 

consectário natural do postulado da livre concorrência (CF, art. 170, IV), se e 

quando as empresas governamentais explorarem atividade econômica em sentido 

estrito, não se aplicando, por isso mesmo, a disciplina prevista no art. 173, § 1o, da 

Constituição, às empresas públicas (Caso da Infraero), às sociedades de economia 

mista e às suas subsidiárias que se qualifiquem como delegatárias de serviços 

públicos. (RE 363.412-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 7-8-07, DJE 

de 19-9-08). 

A impenhorabilidade por equiparação à Fazenda Pública de bens de 

empresa pública prestadora de serviço público, dentre outras prerrogativas próprias 

de regime jurídico público, também pode ser observada na jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal. Vejamos novamente pronunciamento do STF: 

IPTU. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Abrangência. (...) O 
Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a compatibilidade do 
Decreto-lei n. 509/69 – que dispõe sobre a impenhorabilidade dos bens da 
ECT e os benefícios fiscais outorgados a essa Empresa – com a 
Constituição do Brasil. 

(AI 718.646-AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 16-9-08, DJE de 24-
10-08)  

Note-se que ambos os casos, ECT e INFRAERO, tratam-se de empresa 

públicas prestadoras de serviços público de Estado, serviços com características   

de exclusividade ou monopólio, portanto, não concorrenciais ou voltadas à obtenção 

de lucro. 

5 EMPRESAS PÚBLICAS SOCIAIS 

O conceito de Empresa Pública Social não está fechado e encontra-se em 

formulação, acompanhando o desdobramento dos acontecimentos fáticos e jurídicos 

que versam sobre a matéria. 

http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=548673&codigoClasse=539&numero=363412&siglaRecurso=AgR&classe=RE
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Empresas Públicas Sociais são empresas públicas que, 

independentemente das características das Empresas Públicas Especiais, dispõem 

de características ou instrumentos voltados à prestação de serviços públicos sociais 

não concorrenciais e sem finalidade lucrativa. 

Esse conceito foi tratado em trabalho apresentado no IV Congresso do 

CONSAD em 2011, por Luiz Arnaldo Pereira da Cunha Junior, que assim classificou 

inicialmente a Empresa Pública Social: 

A Empresa Pública “Social” é uma empresa pública cujo objeto, 
normalmente, é a execução de um política pública na área social, e que não 
tem, de forma prática, o lucro como fim. Estão sendo constituídas, 
principalmente, pela profunda necessidade de ampliar a flexibilidade na 
gestão de pessoas, inclusive mudando o regime do pessoal para a CLT. 

Conforme já asseverado a qualificação de Empresas Estatais como 

“Especiais” decorre, exclusivamente, de característica legislativa própria e não 

ordinária inserta. Ou seja, é especial tudo aquilo que a Lei dispõe como especial, 

observadas as competências legislativas e os aspectos de constitucionalidade. 

Existindo empresas públicas prestadoras de serviços públicos e,           

por conseguinte, voltadas ao atendimento da população ou de setores específicos 

de interesse do Estado, existirão aquelas que prestarão serviços, ao Estado           

ou pelo Estado.  

Existirão, também, empresas mistas, cuja produção e suprimento são 

prioritários ao Estado e somente seu excedente é autorizado ao atendimento 

oneroso do setor privado, dentro da delimitação legal de sua finalidade institucional. 

A estas, estritamente quanto à exploração da atividade empresarial, sugerimos a 

criação de empresa subsidiária para tais fins, resguardando à controladora os 

beneplácitos de ordem pública. 

Então, em que consistem as Empresas Públicas “Sociais”? Novamente, 

tome-se por base a existência empresas públicas que prestam serviços ao Estado 

ou pelo Estado. Limitemo-nos a avaliar as empresas públicas prestadoras de 

serviços públicos pelo Estado e estaremos diante da materialização da função social 

ou assistencial do Estado por intermédio de uma instituição descentralizada: a boa 

mão Estatal. 
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Trata-se, também, da interpretação do artigo 173, da Constituição 

Federal, todavia, com maior enfoque no § 1o, inciso I e § 3o, ênfase na função social 

e na relação entre empresa pública e a sociedade. 

Do ponto de vista finalístico não há motivos para, a exemplo, uma 

empresa pública prestadora de serviços médico-hospitalares gratuitos, dependente, 

submeter-se a tributação, conquanto receba verba exclusiva do Estado e atue pelo 

Estado, em atividade que lhe é própria ainda que não exclusiva, fato que 

isoladamente já a submete à qualificação de especial, cabendo assim ser declarada. 

Citamos o professor Pedro Barboza, ENSP/FIOCRUZ, ao discorrer sobre 

o Grupo Hospitalar Conceição quanto ao recolhimento de seus tributos, arrecadados 

pelo Estado a favor do próprio Estado, sem a ocorrência de atividade de exploração 

lucrativa: 

Essa discussão foi feita por nós no sentido de propor esta nova figura, 
porque ela é, formalmente, uma empresa pública da área social. Ela é 
análoga a uma empresa, destinada a áreas de mercado concorrencial. 
Poderia ser chamada de empresa pública social. Alguns outros países 
trabalham essa figura como empresa social. Se a gente vai à França, vai ao 
Chile, são empresas sociais – empresa social de Saúde – e elas têm alguns 
benefícios que a empresa social de mercado não tem. Elas são 
dispensadas dessa carga fiscal porque elas, de fato, têm esse propósito 
social, quando estão no Estado, porque elas são financiadas pelo próprio 
Estado. Assim, não tem por que o próprio Estado recolher encargo fiscal 
gerado nesse tipo de empresa da área social. Neste caso, essa empresa – 
o GHC – devolveu ao Estado. É diferente das empresas que estão 
realmente no mercado, num modelo competitivo, lucrativo, que 
obrigatoriamente precisam ter igualdade de condições para competir com as 
outras empresas que estão no mercado. Então não tem como eu diferenciar 
carga fiscal delas. Não há como diferenciar carga fiscal da Petrobrás de 
uma carga fiscal da Shell ou de qualquer outra empresa petrolífera. 

Muito se discute sobre a extensão da imunidade tributária às empresas 

públicas ou sociedades de economia mista prestadoras de serviço eminentemente 

público, a exemplo das decisões do STF. Outras prerrogativas ainda podem vir a ser 

vindicadas. 

Sobre a questão da imunidade podemos citar, também, o professor Mario 

Engler Pinto Júnior: 
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A feição autárquica pode até fazer sentido para a empresa pública 
unipessoal que presta serviço público de competência do ente controlador, 
pois a situação é em tudo equiparada à prestação direta pelo Estado, 
tornando justificável o benefício da imunidade. O mesmo tratamento afigura-
se descabido se a prestação do serviço público for intermediada por 
sociedade de economia mista com participação de acionistas privados, ou 
por empresa estatal atuando como concessionária de outra esfera de 
governo. Nesse caso, o interesse da companhia adquire autonomia própria, 
seja porque passa a abrigar anseios estranhos à administração pública, seja 
porque fica sujeito a influências externas à vontade do Estado. 

Especificamente no setor saúde as experiências com empresas públicas 

sociais iniciaram em 1970 e foram sendo ampliadas. No quadro destaca-se somente 

as experiências federais vinculadas à saúde: 

 
 

ANO ENTIDADE 

1970 Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) 

1975 Grupo Hospitalar Conceição (GHC)6 

2004 Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (HEMOBRÁS)7 

2012 Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH)8 

 
 
 

Caso bastante referenciado é o da Lei no 5.064/1970, que confere ao 

Hospital das Clínicas de Porto Alegre, empresa pública prestadora de serviços 

públicos, a prerrogativa da isenção de tributos federais e caracteriza seus bens 

como públicos: 

  

                                                           
6
 Decreto n

o
 75.403, de 20 de fevereiro de 1975 – Alterado pelo Decreto n

o
 75.457, de 7 de março de 

1975 – declara de utilidade publica, para fins de desapropriação, as ações constitutivas do capital das 
sociedades anônimas denominadas Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A., Hospital Femina 
S.A. e Hospital Cristo Redentor S.A., e as quotas constitutivas do capital da sociedade serviços 
aéreos especializados médico-hospitalar limitada. 
7
 Lei n

o
 10.972, de 2 de dezembro de 2004, Autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública 

denominada Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (HEMOBRÁS) e dá outras 
providências. 
8
 Lei n

o
 12.550, de 15 de dezembro de 2012 – Autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública 

denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH); acrescenta dispositivos ao 
Decreto-Lei n

o
 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal; e dá outras providências 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2075.457-1975?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2075.457-1975?OpenDocument
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LEI N
o
 5.604, DE 2 DE SETEMBRO DE 1970. Autoriza o Poder Executivo a 

criar a empresa pública "Hospital de Clínicas de Porto Alegre" e dá outras 
providências. 

........................................omissis........................................ 

Art. 15. O HCPA gozará de isenção de tributos federais e de todos os 
favores legais atribuídos à natureza de seus objetivos. 

Parágrafo único. Aplica-se ao HCPA o regime de impenhorabilidade de seus 
bens, serviços e rendas. (Incluído pela Medida Provisória n

o
 2.216-37, de 

2001) Grifos aditados. 

Na legislação citada não foi prevista imunidade tributária, somente sendo 

determinada a isenção de tributos federais. Com relação à imunidade, esta é 

definida taxativamente pela Constituição. Todavia, entendemos que não há 

impedimento de declaração legal de imunidade tributária quando atendidos os 

requisitos Constitucionais, evitando contendas judiciais exegéticas.  

Outro exemplo que poderia ser destacado seria a Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)9, autorizada a instituição em 1972, que atua 

nas áreas de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico e inovação. 

Apesar de disporem de características legais distintas entre si, todas tem 

em comum a ausência de foco na obtenção de lucro, uma vez que caso ocorresse o 

mesmo seria obtido, quase ou exclusivamente, com recursos de origem pública, na 

forma de superávit.  

Diante dos elementos colacionados podemos conceituar Empresa Pública 

Social como: empresa pública dependente prestadora de serviço público, em 

substituição ao Estado centralizado, ou produtora de bens voltada à execução de 

uma determinada política pública na área social, sob regime jurídico de direito 

privado, qualificada por derrogações de direito público, sem finalidade de obtenção 

de lucro. 

Por esse conceito o modelo nominalmente sugerido como Empresa 

Estatal Social nasce, em verdade, como alternativa ao modelo Fundação Estatal, 

visto serem contempladas semelhantes prerrogativas e características. 

Em paralelo, guardadas proporções, o referido modelo muito se 

assemelharia às fundações e associações sem fins lucrativos previstas no Código 

Civil vigente. 
                                                           
9
 Lei n

o
 5.851, de 07 de dezembro de 1972 – Autoriza o poder executivo a instituir empresa pública, 

sob a denominação de Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e dá outras 
providências. 
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Características principais do modelo Empresa Pública Social: 

 Empresas prestadoras de serviços públicos nas áreas de políticas 

sociais; 

 Atividades não concorrenciais; 

 Finalidade não lucrativa; 

 Não executam atividades exclusivas do próprio estado ou de direito 

público, ou seja, não exercem na execução o poder de polícia. 

Percebe-se que tais características são incontestavelmente muito 

próximas às previstas para o modelo fundacional estatal. 

Possíveis aplicações para o modelo Empresa Pública Social: 

 Saúde: Prestação de serviços (assistência à saúde médico-hospitalar) 

e produção de bens para o próprio SUS (vacinas, medicamentos, 

hemoderivados, ...); 

 Cultura: Prestação de serviços culturais (P.Ex. museus, oficinas 

culturais, ...); 

 Educação: Prestação de serviços educacionais (ensino superior, 

tecnológico ou técnico, ...); 

 Ciência e Tecnologia: Prestação de serviços (P.Ex. atividades de 

pesquisa e de desenvolvimento de tecnologia – caso concreto: 

EMBRAPA); 

 Esportes: Prestação de serviços (P.Ex. gestão de espaços esportivos: 

Estádios); 

 Meio Ambiente: Prestação de serviços ambientais (P.Ex. gestão de 

parques nacionais). 

Diante do rol apresentado pode-se vislumbrar para as Empresas Públicas 

Sociais o mesmo rol aplicável às Fundações Estatais, ou seja, atividades não 

concorrências, não lucrativas, que não sejam atividades exclusivas do próprio 

estado ou de direito público, e que não requeiram o exercício do poder de polícia. 
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6 CONCLUSÕES 

Dentre as diversas experimentações realizadas pelo poder público, 

sobretudo na esfera federal, com vistas a busca de alternativas que permitam maior 

performance, isto é, a tríade eficiência, eficácia e efetividade, o modelo “Empresa 

Pública Social” se apresenta com uma alternativa factível.  

O modelo, na prática, dada a ausência de finalidade lucrativa ou 

concorrencial, bem como de poder de polícia, teria as mesmas características das 

“Fundações Estatais”.  

Por outro lado, se conjugarmos as características das “Empresas Públicas 

Sociais” com as das “Empresas Públicas Especiais”, potencializaríamos ainda mais 

o modelo, aumentando a possibilidade de incremento eficiência, eficácia e 

efetividade. 

Uma das características que seria fundamental incorporar ao modelo é o 

da imunidade tributária e a caracterização dos bens, serviços e rendas como bens 

públicos, de suas fontes de financiamento e finalidades. 

O modelo “Empresa Pública Social” pode preencher uma lacuna existente 

na Constituição da República de 1998, a qual constituiu e caracterizou 

adequadamente órgãos e entidades de direito público para execução de atividades 

exclusivas do estado ou para aplicação do poder de polícia administrativo ou judicial, 

bem como das empresas estatais que atuam no mercado concorrencial com 

finalidade lucrativa. 

Entretanto, a CR/88 não caracterizou ou instituiu modelo adequado para a 

aplicação de políticas na área social, que requerem menores controles de meios, 

maior flexibilidade e agilidade. 

Referida lacuna vem sendo preenchida por diversos modelos derivados, 

dentre os quais, o da “Empresa Pública Social”. 
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