
RESUMO PONTO 3 – ESQUEMA 

AUTARQUIAS 

CRIAÇÃO  Instituída diretamente pela lei, de iniciativa do chefe do 
Executivo (art. 37, XIX, c/c art. 61, § 1.º, II, “b” e “e”, da CF). 

OBJETO  Exercer “atividades típicas” de Estado. 

REGIME DE PESSOAL Estatutário (Regime Jurídico único) 

PATRIMÔNIO Constituído por bens públicos, na forma do art. 98 do CC. 
Características: 
a) alienabilidade condicionada pela lei  
b) impenhorabilidade; 
c) imprescritibilidade; 
d) não onerabilidade. 

FORO PROCESSUAL  autarquias federais: Justiça Federal; 
 autarquias estaduais ou municipais: Justiça Estadual. 

RESPONSABILIDADE CIVIL  As autarquias sujeitam-se à responsabilidade civil objetiva (art. 37, § 
6.º, da CRFB). 
Caso as autarquias não possuam bens para satisfazerem os seus 
débitos, surgirá a responsabilidade civil subsidiária do respectivo Ente 
federado. 

PRERROGATIVAS  a) imunidade tributária (art. 150, § 2.º, da CRFB); 
b) prerrogativas processuais (ex.: prazo em dobro para todas as suas 
manifestações processuais – art. 183 do CPC/2015 
C) débitos judiciais – regime de precatório 9art. 100, CF) 
D) Juízo privativo (art. 109, I) 

CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO 
OBJETO 

 Autarquias assistenciais ou previdenciárias; Autarquias culturais ou de 
ensino; Autarquias profissionais, Autarquias administrativas; 
Autarquias de controle ou de regulação.  

 

 
AGÊNCIAS EXECUTIVAS  

REQUISITOS  a) Possuir um plano estratégico de reestruturação e 
desenvolvimento 

b) Celebrar contrato de gestão  (maior autonomia a essas 
pessoas jurídicas e mais verba orçamentária) 

Ex:  INMETRO 

 

AGÊNCIAS REGULADORAS 

CARATERÍSTICAS Regulam o desempenho de certas atividades econômicas ou a 
prestação de serviços públicos 

REGIME ESPECIAL a) Maior independência;  
b) Investidura especial: os dirigentes são nomeados pelo chefe 

do executivo (depende de prévia aprovação pelo legislativo); 
c) Mandato dirigente tem prazo fixo 
d) Conselheiros e diretores somente perderão mandato: 

renúncia; condenação judicial transitada em julgado ou 
processo administrativo disciplinar (art. 9°, Lei 9.986 de 2000). 



e) O ex-dirigente fica impedido para o exercício de atividades ou de 
prestar qualquer serviço no setor regulado pela respectiva agência, 
por um período de 4 meses, contados da exoneração ou do término 
do seu mandato.  (art. 8°, mesma lei) 

FUNDAÇÕES 

CRIAÇÃO  As fundações estatais de direito público são criadas por lei específica, 
de iniciativa do chefe do Executivo. (Fundações autárquicas, ou 
autarquias fundacionais) 
As fundações estatais de direito privado tem sua criação autorizada 
por lei para serem instituídas, mas o nascimento efetivo da 
personalidade jurídica só ocorre com a inscrição dos atos constitutivos 
no respectivo registro. 

OBJETO  
Fund. Estatais de direito público – definido por lei ordinária; 
Fund. Estatais de direito privado – definido por lei complementar  

REGIME DE PESSOAL  Fund. Estatais de direito público – estatutário 
Fund. Estatais de direito privado - celetista 

PATRIMÔNIO Fund. Estatais de direito público – Constituído por bens públicos, na 
forma do art. 98 do CC. 
Fund. Estatais de direito privado – possuem bens privados (não afasta 
algumas prerrogativas de direito público – caso da fundação destinada 
a prestação de serviço público) 

RESPONSABILIDADE CIVIL  Fundações estatais de direito público – respondem civilmente de 
forma objetiva 
Fundações estatais de direito privado – quando prestam serviços 
públicos, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros. 

PRERROGATIVAS  a) imunidade tributária (art. 150, § 2.º, da CRFB); 
b) prerrogativas processuais (apenas para fundações estatais de 
direito público). 

CONSÓRCIOS PÚBLICOS 

BASE LEGAL Art. 241 da CF. Lei n° 11.107 de 2005; Decreto 6.017 de 2007 

CRIAÇÃO DO CONSÓRCIO a) Subscrição do protocolo de intenções; 
b) Ratificação do protocolo por lei; 
c) Celebração do contrato de consórcio 
d) Personificação do Consórcio (Direito Público ou Direito 

Privado) 
e) Contrato de rateio  
f) Contrato de programa  

CONSÓRCIO PÚBLICO DE DIREITO 
PÚBLICO 

a) Autarquia interfederativa 
b) Criação mediante vigência das leis de ratificação do protocolo 

de intenções (art. 6°, I da Lei 11.107 de 2005) 
c) Objeto – gestão associada de serviços públicos. 
d) Regime de pessoal – estatutário 
e) Patrimônio: bens públicos 
f) Responsabilidade civil: objetiva e os entes consorciados 

responderão subsidiariamente. 
 

CONSÓRCIO PÚBLICO DE DIREITO 
PRIVADO  

a) Consórcio público interfederativo 
b) Criação: após autorização legal, com a inscrição do ato 

constitutivo no respectivo registro 



c) Objeto: gestão associada de serviços públicos 
atividades adm. que não envolvam poder de autoridade (polícia)  
d) Regime de pessoal – celetista, contratado por concurso 

público 
e) Patrimônio: bens privados, porém com algumas prerrogativas 

de direito público  
f) Responsabilidade civil: objetiva e os entes consorciados 

responderão subsidiariamente. 

EMPRESAS ESTATAIS 

EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 

Composição do capital – empresas públicas: apenas as pessoas administrativas 
participam da formação do capital; 
– sociedades de economia mista: formado por capital 
público e privado, mas o controle acionário é do Estado. 

Forma societária – empresas públicas: podem ser revestidas por qualquer 
forma societária admitida em direito. 
– sociedades de economia mista: são sociedades 
anônimas. 

Foro competente para julgamento dos litígios – empresas públicas: compete à Justiça Federal processar 
e julgar as empresas públicas federais. As demais são 
processadas e julgadas na Justiça Estadual; 
– sociedades de economia mista: competência da Justiça 
Estadual, mesmo que a sociedade de economia mista seja 
federal (Súmula 556 do STF). Excepcionalmente, as 
sociedades de economia mista federais serão processadas 
e julgadas na Justiça Federal se a União intervier como 
assistente ou opoente (Súmula 517 do STF).  

CRIAÇÃO É preciso que a criação de cada estatal esteja autorizada 
por lei específica. O nascimento, contudo, das empresas 
públicas e das sociedades de economia mista somente 
ocorrerá com a inscrição dos atos constitutivos no 
respectivo Registro (art. 45 do CC). 

OBJETO – atividades econômicas: as empresas estatais podem 
executar atividades econômicas, inclusive em 
concorrência com as empresas privadas, conforme 
previsto no art. 173 da CRFB; 
– serviços públicos: as empresas estatais podem prestar 
serviços públicos de titularidade do respectivo Ente 
Federativo. 

REGIME DE PESSOAL 

Os empregados das empresas estatais submetem-se ao 
regime celetista (CLT). Advirta-se, contudo, que a demissão 
dos empregados públicos não é completamente livre, 
devendo ser motivada, tendo em vista os princípios 
constitucionais da impessoalidade e da moralidade. Os 
dirigentes das empresas estatais, que ocupam cargos em 
comissão ou exercem função de confiança, são nomeados 
sem concurso público (art. 37, II e V, da CRFB), desde que 
cumpridos os requisitos da Lei 13.303/2016. 

PATRIMÔNIO 
É privado, mas sofre modulações de direito público (art. 
17 da Lei 8.666/1993). 



a) penhora: em regra, os bens das empresas estatais 
podem ser penhorados. Todavia, é importante distinguir 
as duas espécies de empresas estatais (econômicas e de 
serviços públicos) para se apontarem situações 
excepcionais em que a penhora não será admitida; 
b) usucapião: os bens privados das empresas estatais 
podem ser adquiridos por usucapião, não sendo aplicável a 
imprescritibilidade típica dos bens públicos. 

RESPONSABILIDADE CIVIL 

Em relação às empresas públicas e sociedades de 
economia mista prestadoras de serviços públicos, a 
responsabilidade civil será objetiva, com fundamento no 
art. 37, § 6.º, da CRFB. As empresas públicas e sociedades 
de economia mista econômicas respondem, em regra, de 
maneira subjetiva, como as demais pessoas privadas, 
tendo em vista dois argumentos: inaplicabilidade do art. 
37, § 6.º, da CRFB; e aplicação do mesmo tratamento 
dispensado às empresas privadas em geral, “inclusive 
quanto aos direitos e obrigações civis” (art. 173, § 1.º, II, da 
CRFB). 

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA 

O STF tem reconhecido a imunidade tributária do art. 150, 
VI, “a”, da CRFB às estatais de serviços públicos e às estatais 
que exercem atividades monopolizadas, uma vez que não 
se aplica, nessas hipóteses, o art. 173 da CRFB. Todavia, a 
referida imunidade não se aplica às estatais econômicas 
que atuam no mercado concorrencial, nem aos serviços 
públicos remunerados por preços ou tarifas pelo usuário, 
tendo em vista o art. 150, § 3.º, da CRFB. 

FALÊNCIA  

Divergência doutrinária. Base legal: art. 2.º, I, da Lei 
11.101/2005 (Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do 

empresário e da sociedade empresária) -  As empresas públicas e as 
sociedades de economia mista não podem falir, tendo em 
vista a inadequação do processo falimentar às entidades 
administrativas. 
 As estatais são criadas por autorização legal para atender 
relevante interesse social ou imperativo de segurança 
nacional, interesses que não poderiam ser afastados pelo 
Judiciário para satisfação de interesses privados 
(econômicos) de credores. Em caso de impossibilidade de 
cumprimento das obrigações por parte da estatal, haverá a 
responsabilidade subsidiária do Ente federado controlador. 

 

Fontes:  

Material de apoio (apostila) 
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