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Resumo: Análise do regime jurídico ao qual estão submetidas as 

empresas públicas e sociedades de economia mista. Motivação 

para dispensa de empregados. Posicionamento dos tribunais su-

periores sobre a dispensa imotivada e entendimento do Supremo 

Tribunal Federal firmado no sentido do dever de motivar. Dis-

pensa deve obedecer à teoria dos motivos determinantes. Dever 
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de motivar que não gera necessidade de processo administrativo, 

mas, apenas, procedimento formal para motivação. 

 

Palavras-Chave: Empresas Públicas e Sociedades de Economia 

Mista. Atividade Econômica. Princípios da isonomia e da im-

pessoalidade. Dispensa sem justa causa. Princípio da Motivação. 

Procedimento formal. 

 

Abstract: Analysis of the legal regime to which public compa-

nies and mixed-capital companies are subjected. Motivation for 

displacement of employees. Positioning of the superior courts 

on the immotivated dispensation and understanding of the Fed-

eral Supreme Court signed in the sense of the duty to motivate. 

Dispensation must obey the theory of determining motives. Duty 

to motivate that does not generate need of administrative pro-

cess, but only, formal procedure for motivation. 

 

Keywords: Public Enterprises and Mixed Economy Societies. 

Economic activity. Isonomy's and motivation principles. Displa-

cement without just cause. Motivation's principle. Formal pro-

cedure.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 presente artigo pretende analisar a proteção con-

ferida ao empregado de empresa pública ou de so-

ciedade de economia mista contra a possibilidade 

de dispensa imotivada, em respeito aos princípios 

da isonomia e da impessoalidade, visa, também, 

delinear a desnecessidade da instauração de processo adminis-

trativo para desencadear tal ato, procurando pautar o tema a par-

tir de perspectivas focadas na estabilidade conferida, pela Cons-

tituição de 1988, aos servidores públicos ocupantes de cargo de 

provimento efetivo, a qual foi estendida apenas aos empregados 

O 



RJLB, Ano 5 (2019), nº 6________1949_ 

 

 

públicos que já eram ocupantes de cargo antes da Emenda Cons-

titucional nº 19/1998, bem assim sob um enfoque teórico e juris-

prudencial acerca do regime jurídico a que as empresas estatais 

estão vinculadas e da necessidade de observância pelo emprega-

dor público, quando da dispensa de empregado, dos princípios 

constitucionais norteadores da Administração Pública, notada-

mente aqueles insculpidos no art. 37 da nossa Carta Magna, do 

princípio da motivação, implicitamente presente no texto cons-

titucional e da teoria dos motivos determinantes. 

 

2. CONCEITUAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E DE 

SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA  

 

As empresas públicas e as sociedades de economia mista 

são estatais que exercem, preponderantemente, atividade econô-

mica em sentido amplo. Desta forma, poderão ser responsáveis 

pela prestação de serviços públicos ou pela exploração de ativi-

dades econômicas em sentido estrito.  

Sobre as Empresas Públicas e Sociedades de Economia 

Mista, os incisos II e III do art. 5°, do Decreto-Lei n° 200/1967, 

definem Empresa Pública como sendo “a  entidade  dotada  de  

personalidade jurídica de direito  privado,  com  patrimônio  

próprio  e  capital  exclusivo  da  União, criado por lei para a 

exploração de atividade econômica que o Governo seja levado  

a  exercer  por  força  de  contingência  ou  de  conveniência 

administrativa podendo revestir-se de qualquer das formas ad-

mitidas em direito” e Sociedade de Economia Mista, aquela 

“entidade dotada  de  personalidade jurídica de direito privado, 

criada por lei para a exploração de atividade econômica, sob a 

forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto 

pertençam em sua maioria à União ou a entidade da Adminis-

tração Indireta”. 

Tais empresas, por contarem com capital do Estado, pos-

suem um regime jurídico híbrido, pois, além de regras de direito 
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público que devem observar, seguem, também, as normas de di-

reito privado e, neste sentido, a legislação trabalhista norteia 

suas relações com os empregados. Ao contrário das autarquias e 

das fundações públicas que podem optar pelo regime estatutário 

ou pelo regime celetista. 

Dessa maneira, as empresas estatais devem observar as 

normas de direito público quanto à necessidade de contratação 

de pessoal através de concurso de provas e títulos, mas, após o 

ingresso e a efetividade do empregado, suas relações de trabalho 

são regidas pela CLT, com exceção daqueles empregados que já 

eram ocupantes de cargo antes da Emenda Constitucional nº 

19/1998. 

 

3. REGIME JURÍDICO APLICADO AOS EMPREGA-

DOS DAS EMPRESAS ESTATAIS 

 

Na linha de raciocínio delimitada acima, as empresas es-

tatais contam com empregados celetistas, chamados também de 

empregados públicos. Para melhor se entender a questão, salutar 

se traçar uma distinção entre empregados públicos e servidores 

públicos, estes, ocupantes de cargos de provimento efetivo, su-

jeitos às regras de direito público sob um regime jurídico estatu-

tário, enquanto que aqueles, embora tenham efetividade, não 

possuem estabilidade e, assim, estão sujeitos a um regime jurí-

dico de direito privado, disciplinados, portanto, pela legislação 

trabalhista. 

São nesse mesmo sentido, as palavras de Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro que distingue as duas figuras pelo vínculo que 

o servidor tem com o estado e, mesmo havendo “uma unidade 

de atribuições” entre elas, o “ocupante de emprego público tem 

um vínculo contratual, sob a regência da CLT, enquanto o ocu-

pante do cargo público tem um vínculo estatutário, regido pelo 

Estatuto dos Funcionários Públicos que, na União, está contido 
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na lei que instituiu o regime jurídico único (Lei nº 8.112/90)”3. 

Alexandre Mazza distingue servidor público de empre-

gado público pelo regime jurídico e pela vinculação contratual 

que estes têm com o Estado, pontuando que “ao regime tipica-

mente público dos servidores estatutários, opõe-se o regime es-

sencialmente privado dos empregados públicos. Os empregados 

públicos ingressam por meio de concurso público para ocupar 

empregos públicos, tendo uma vinculação contratual com o Es-

tado regida pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT”. 

Além disso, o autor deixa clara a diferença entre o regime esta-

tutário e o regime celetista quanto ao aspecto de menor proteção 

aos empregados vinculados a este último, uma vez que “o re-

gime de emprego público é menos protetivo do que o regime es-

tatutário de cargo público e está constitucionalmente definido 

como o sistema de contratação a ser utilizado nas pessoas jurí-

dicas de direito privado da Administração indireta, isto é, nas 

empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações 

governamentais e consórcios privados” 4.  

Não obstante, e como os empregados das estatais estão 

sujeitos, como alhures mencionado, a um regime jurídico hí-

brido, quando se fala nas regras de admissão remete-se aos dita-

mes do artigo 37 da Constituição de 1988, cuja observância é 

obrigatória pelas estatais, ou seja, para ingresso em seu quadro 

de pessoal, necessário que haja aprovação em concurso público 

de provas e de títulos.  

Nesse mesmo ponto, e como acentuado por Alexandre 

Mazza, conforme acima exposto, apesar de observarem essas re-

gras constitucionais, gozam de menor proteção do que aqueles 

acobertados pelo regime estatutário, ao passo que, a Administra-

ção Pública poderá, assim como o empregador privado, utilizar-

se de seu poder potestativo para, em não havendo mais solução 
 

3 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 27. Ed. São Paulo: Atlas, 
2012. p. 604. 
4 MAZZA, Alexandre. Manual de direito administrativo. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 
2016. p. 761 
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de continuidade do contrato de trabalho, dispensar o empregado, 

seja pela incursão no art. 482 da CLT, que elenca as hipóteses 

de justa causa para dispensa, seja sem justo motivo. O foco do 

trabalho cinge-se a este último ponto, ou seja, a dispensa sem 

justa causa, momento em que se deve atentar à necessidade de 

motivação do ato, como se verá no item 5, a seguir. 

  

4. ESTABILIDADE E EFETIVIDADE NAS EMPRESAS 

PÚBLICAS E NAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 

 

Estabilidade é uma garantia constitucional, prevista no 

art. 41 da Constituição Federal, aos ocupantes de cargos de pro-

vimento efetivo, sendo estes os que ingressam no serviço pú-

blico através da aprovação em concurso de provas e de títulos. 

Há que se destacar, por oportuno, que efetividade não é 

sinônimo da estabilidade que aqui se refere. Efetividade é uma 

característica do provimento do cargo que o servidor ocupa (ou 

seja, será efetivo ou em comissão), enquanto que a estabilidade 

é uma garantia constitucional que pressupõe uma situação de 

permanência e que atinge apenas os servidores estatutários. As-

sim, ao contrário do servidor público ocupante de cargo de pro-

vimento efetivo, protegido pela estabilidade, os empregados das 

empresas públicas e das sociedades de economia mista, apesar 

de possuírem efetividade, não gozam da mesma proteção por 

não terem estabilidade.  

Pela leitura da Orientação Jurisprudencial nº 247 da 

SBDI-I do TST que preconiza entendimento no sentido de que 

empresas públicas e sociedades de economia mista – com exce-

ção da ECT – detém o direito potestativo da dispensa imotivada, 

conseguimos vislumbrar o afastamento dos empregados dessas 

empresas da garantia de estabilidade prevista no citado art. 41. 

De igual forma dispõe a Súmula 390, do TST, sobre a 

não garantia de estabilidade ao empregado de empresa pública 

ou de sociedade de economia mista, ainda que admitido 
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mediante aprovação em concurso público. 

No que tange à possibilidade de o empregador dispensar 

o empregado, sem necessidade de motivação, a previsão do art. 

173, § 1º, II, da Constituição de 1988 já é clara ao dispor que 

empresas públicas e sociedades de economia mista exploradoras 

de atividade econômica sujeitam-se ao regime jurídico próprio 

das empresas privadas, até mesmo quanto às obrigações traba-

lhistas e tributárias.  

Portanto, a conclusão primeira a que se chega é a de que: 

como o regime jurídico aplicável às empresas privadas é o auto-

rizador do direito potestativo de livre dispensa pelo empregador, 

não existiria impedimento algum para que se efetuasse a dis-

pensa de acordo com o modelo vigente para as empresas priva-

das.  

De fato, era assim que se seguia e, não obstante a juris-

prudência viesse trilhando caminho no sentido de reafirmar essa 

desnecessidade de motivação, há agora decisão do Supremo Tri-

bunal Federal, em Recurso Extraordinário de nº 589.998, em que 

era recorrente a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – 

ECT e recorrido Humberto Pereira Rodrigues, no sentido de jul-

gar parcialmente provido o recurso para afastar a aplicação do 

art. 41 da CRFB ao empregado, exigindo-se, entretanto, motiva-

ção para legitimar a ruptura unilateral do contrato de trabalho 

dos empregados das empresas governamentais. 

Nesta seara, após a decisão do Supremo Tribunal Fede-

ral, também o Tribunal Superior do Trabalho passou a adotar 

entendimento idêntico, orientando suas decisões no sentido de 

que “os servidores de empresas públicas e sociedades de eco-

nomia mista, admitidos por concurso público, não gozam da es-

tabilidade preconizada no art. 41 da Constituição Federal, mas 

sua dispensa deve ser sempre motivada. Tal entendimento pau-

tou-se na necessidade de observância, pela Administração Pú-

blica, dos princípios constitucionais da legalidade, isonomia, 

moralidade e impessoalidade, insculpidos no art. 37, caput, da 
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Constituição Federal” 5. 

Reafirmando o posicionamento acima, o TST, dessa vez, 

pontuou que tal motivação deve se dar em relação aqueles em-

pregados admitidos mediante concurso público, não havendo a 

mesma necessidade quanto aos empregados não admitidos dessa 

forma6. 

Assim, em que pese a disposição da OJ 247, da SBDI-1 

do TST, traga previsão da desnecessidade de motivação, a deci-

são exarada pelo STF em grau de Recurso Extraordinário acabou 

por sanar a celeuma que pairava sobre a questão relativa aos em-

pregados de empresas estatais. 

Dessa maneira, admitido o empregado através de con-

curso público, por mais que não esteja abalizado pela garantia 

de estabilidade do art. 41, não sendo, portanto, possível sua rein-

tegração no cargo, sua dispensa, em homenagem aos princípios 

da isonomia e da impessoalidade, deve se dar através de ato de-

vidamente motivado pela empresa pública ou sociedade de eco-

nomia mista a qual pertencia, para com isso, também, afastarem-

se possíveis arbitrariedades no ato de dispensa. 

 

5. MOTIVAÇÃO COMO CONCRETIZAÇÃO DO PRIN-

CIPIO DA IMPESSOALIDADE NO ATO DE DISPENSA DE 

 
5 Recurso de Revista nº 108200-97.2009.5.01.0078. Data de Julgamento: 14/05/2014. 
Relator Ministro: João Oreste Dalazen, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 
30/05/2014. 
6 AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. DISPENSA IMO-
TIVADA. EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ADMITIDO 
SEM CONCURSO. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO DEMISSIO-
NAL. Hipótese na qual o empregado de Sociedade de Economia Mista, admitido sob 
a égide da Constituição Federal de 1988, sem ter realizado concurso público, é dis-

pensado sem justo motivo. A peculiaridade de não ter o agravante sido admitido me-
diante concurso público afasta a possibilidade de aplicação do entendimento consa-
grado pelo ex. STF acerca da vedação de dispensa de empregado de Sociedade de 
Economia Mista sem motivação. Ausência de afronta às normas invocadas pelo agra-
vante. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (AIRR 934-
36.2010.5.01.0007. Relator Ministro: José Ribamar Oliveira Lima Júnior, Data de Jul-
gamento: 17/09/2014, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 19/09/2014) 
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EMPREGADO 

 

Para a doutrina clássica, o princípio da motivação é ele-

mento essencial dos atos administrativos e, apesar de não ter sido 

contemplado tal preceito no art. 37 da Constituição Federal de 

1988, é fundamento para o atuar do administrador e visa a con-

ferir validade aos atos administrativos. Cabe aqui, a título de in-

formação, destacar que tal princípio foi acolhido, expressa-

mente, na Constituição do Estado de São Paulo, em seu art. 111, 

que prevê que “a administração pública direta, indireta ou fun-

dacional, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publici-

dade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público e 

eficiência”. (original sem destaque) 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, ao explicar sobre a mo-

tivação dos atos administrativos, leciona que “a motivação é, em 

regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os 

atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade, que 

tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração 

Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer 

momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Pode-

res do Estado."7 

Assim, no tocante ao ato de dispensa de empregado pela 

administração pública, igualmente deve haver observância ao 

princípio da motivação, sob pena de se estar diante de um ato 

eivado de nulidade, uma vez que, muito embora não conste ex-

pressamente no rol de princípios que devem ser obedecidos pela 

Administração Pública (art. 37), o princípio da motivação é co-

rolário dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da mo-

ralidade, da publicidade e da eficiência, explicitados no texto 

constitucional.  

Essa motivação, frise-se, era exigida tão somente para a 

 
7 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito Administrativo. 13. Edição. Editora Atlas 
S. A. São Paulo. 2001. 
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dispensa de servidor público ocupante de cargo estável. Assim, 

a jurisprudência pátria vinha adotando posicionamento no sen-

tido de, em se tratando de empresas públicas e sociedades de 

economia mista, não exigir a motivação do ato de dispensa, sob 

o argumento de que, como fundamentadas em regime jurídico 

de direito privado, e sustentadas pelo art. 173, § 1º, inciso II, da 

CRFB, estas empresas não necessitariam motivar a despedida de 

seus empregados. 

No entanto, como mencionado alhures, uma nova práxis 

se adota no tocante à dispensa de empregados de estatais, nota-

damente após a decisão do STF no Recurso Extraordinário de nº 

589.998, a qual vem sendo seguida pelos demais tribunais. Cabe 

lembrar que, mesmo antes dessa decisão da nossa Suprema 

Corte, alguns autores, como CELSO ANTONIO BANDEIRA 

DE MELLO8, já se levantavam contra a dispensa do empregado 

de estatais nos exatos moldes dos empregados da iniciativa pri-

vada.  

Nesse sentido, Hely Lopes Meireles afirmava que o ato 

de dispensa dos empregados de estatais deveria ser motivado, e 

por escrito, para com isso serem “afastados os desligamentos de 

celetistas motivados por perseguição política ou por outro des-

vio de finalidade”, afirmando, o autor, ser ilegal o ato de dis-

pensa que não “demonstre finalidade pública” por meio da 

 
8 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 26. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2009. 1102 p. 221: “... a empresa estatal é entidade proposta a ob-
jetivos de interesse de toda a coletividade. Quem tenha a responsabilidade de geri-la 
exerce função, isto é, poder teleologicamente orientado para o cumprimento de fins 
que são impositivos para quem o detém. Em rigor, o que dispõe é de um dever-poder. 
O dever de bem curar um interesse que não é próprio, mas da coletividade, e em nome 

do qual lhe foi atribuído o poder, meramente instrumental, de bem servi-la. Logo, para 
despedir um empregado, é preciso que tenha havido um processo regular, com direito 
a defesa, para apuração da falta cometida ou de sua inadequação às atividades que lhe 
concernem. Desligamento efetuado fora das condições indicadas é nulo. O empre-
gado, se necessário, recorrerá às vias judiciais trabalhistas, devendo-lhe ser reconhe-
cido o direito à reintegração e não meramente à compensação indenizatória por des-
pedida injusta". 
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motivação9. 

Ademais, se aos tribunais, quando no exercício atípico 

da função administrativa, foi fixada obrigatoriedade de motiva-

ção, conforme dicção do art. 93, inciso X, da CRFB, por uma 

extensão lógica, a administração, no exercício típico de suas fun-

ções administrativas, notadamente estando-se diante de um ato 

administrativo de dispensa, também deverá obediência ao 

mesmo princípio fixado ao Poder Judiciário. 

Não obstante, é de se observar que, tanto nas empresas 

públicas como nas sociedades de economia mista, segue-se um 

regime jurídico na verdade de natureza híbrida, como bem ob-

servado por Maria Sylvia Zanella Di Pietro, quando diz que es-

sas empresas “não se sujeitam inteiramente ao direito privado”, 

ao contrário, também “se submetem ao direito público, tendo em 

vista especialmente a necessidade de fazer prevalecer a vontade 

do ente estatal, que as criou para atingir determinado fim de 

interesse público”10.  

Sobre o princípio da impessoalidade, Odete Medauar en-

sina que, com ele, a “Constituição visa a obstaculizar atuações 

geradas por antipatias, simpatias, objetivos de vingança, repre-

sálias, nepotismo, favorecimentos diversos, muito comuns em li-

citações, concursos públicos, exercício do poder de polícia”11. 

Dessa forma, mesmo que esteja sujeito à legislação tra-

balhista, o ingresso do empregado celetista se dá, seguindo re-

gras de direito público, através de sua aprovação em concurso 

público, para se atender plenamente ao princípio da impessoali-

dade, tal como ocorre com os servidores públicos ocupantes de 

cargos efetivos.  

 

6. A DISPENSA DE EMPREGADO À LUZ DA TEORIA 

 
9 MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 30.Edição, Malheiros 
Editores, 02-2005, p. 424 e 425. 
10 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito Administrativo, Atlas, 20. Ed. pg. 197. 
11 MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 13. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Rev. dos Tribunais, 2009, p. 129. 
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DOS MOTIVOS DETERMINANTES 

 

Por outro lado, questão que se mostra igualmente impor-

tante e que circunda o motivo atribuído ao ato, com enfoque na 

teoria dos motivos determinantes, está na submissão da existên-

cia de fato dos motivos a ele atribuídos, sob pena de nulidade do 

ato. Como exemplo, cita-se o caso de determinado empregado 

ser dispensado sob o argumento de ausência de recursos finan-

ceiros para sua manutenção e, pouquíssimo tempo depois, com-

prova-se que houve o provimento do mesmo cargo por outro ser-

vidor. 

Neste sentido, se em determinada empresa estatal os ad-

ministradores se deparam com uma situação em que deverão dis-

pensar diversos servidores sob o argumento da necessidade de 

contenção de despesas com pessoal, por exemplo, previamente 

à escolha dos servidores que serão afetados pelo ato, deverão ser 

divulgados os critérios determinantes, em homenagem aos prin-

cípios da isonomia e da impessoalidade que não podem ser dis-

sociados do ato administrativo. 

Assim, nada mais correto que, em se observando as mes-

mas regras de direito público, dada à natureza jurídica híbrida 

dessas empresas, quando da admissão do empregado, sejam elas, 

igualmente, obedecidas no ato de sua dispensa. Obviamente, 

longe se está aqui de falar que deve haver o mesmo procedi-

mento de dispensa, no sentido de sua rigidez ou com trâmites 

previamente estipulados pela legislação, como ocorre com os 

servidores públicos, mas um mínimo de motivação para com-

provação de que a dispensa do empregado está ocorrendo por 

causas fáticas e não apenas por perseguições ou desentendimen-

tos vãos. 

 

7. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 

OU APENAS DE UM PROCEDIMENTO FORMAL PARA A 

DISPENSA? 
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Delineados tais aspectos relativamente ao ato de dis-

pensa do empregado, necessário demonstrarem-se as nuances 

que circundam o procedimento que deverá ser observado para 

sua realização. 

Preliminarmente, cabe esclarecer que, em que pese tenha 

sido firmado entendimento da necessidade de motivação para a 

dispensa do empregado celetista, não se pode olvidar que, apesar 

de estarem as empresas públicas e sociedades de economia mista 

sujeitas a um regime jurídico híbrido, como acima exposto, não 

há a necessidade de se estender a rigidez do ato de desligamento 

dos servidores públicos estatutários, posto que, quanto a estes, 

sim, devem ser obedecidas todas as regras de admissão e dis-

pensa. Enquanto que aos empregados públicos com vínculo ce-

letista, só há a necessidade de motivação do ato de dispensa para 

se evitar possíveis arbitrariedades ou condutas eivadas de desíg-

nios políticos contra o empregado. 

Dessa forma, e como bem assentado pelo Supremo Tri-

bunal Federal em decisão proferida no julgamento do RE 

130.206/PR, de Relatoria do Ministro Ilmar Galvão, que se tra-

tava de demissão imotivada baseada em razões de convicção po-

lítico-partidária de empregado de sociedade de economia mista 

estadual, “não pode o empregador, especialmente quando  as-

sume a forma paraestatal de sociedade de economia mista [...], 

elastecer o seu arbítrio, a ponto de despedir os seus empregados 

por motivos hostis e colidentes com o dever de respeito que o 

ordenamento constitucional [...]”. 

Resta demonstrado, portanto, que deve ser respeitado o 

princípio da motivação, sem, necessariamente, seguir todo o ri-

gor exigido para demissão do servidor público com garantia de 

estabilidade pelo artigo 41 da Constituição Federal. Obvia-

mente, no entanto, não se está aqui defendendo a desnecessidade 

de qualquer formalidade.  

Por evidente, quando falamos em empregado público, e 
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portanto, sem garantia de estabilidade, deve-se, sim, proceder à 

motivação do ato, formalmente, mas, para isso, basta um proce-

dimento formal, sem a necessidade de instauração do processo 

administrativo a que alude o inciso II do § 1º do art. 41 da CF. 

Nesta linha de raciocínio, observa-se que o art. 41 da 

Constituição Federal é claro ao assinalar que “são estáveis após 

três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para 

cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público”12, 

em consonância a isso, o inciso II, do § 1º do mesmo artigo traz 

a regra que deve ser observada para que o servidor público está-

vel seja dispensado, ou seja: “mediante processo administrativo 

em que lhe seja assegurada ampla defesa”.  

Assim também é o entendimento do Tribunal de Justiça 

do Paraná acerca do caso, como se depreende pelo julgamento 

do REEX nº 704734/PR em sede de Reexame Necessário nº 

0070473-4, de Relatoria do Desembargador Airvaldo Stela Al-

ves, que acentua que "O servidor público estável só perderá o 

cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou 

mediante processo administrativo em que lhe seja assegurado 

ampla defesa. É nulo o ato administrativo de exoneração de ser-

vidor público estável, sem atendimento das formalidades legais, 

mormente do princípio do contraditório"13. 

Ora, se ao servidor público, ocupante de cargo de provi-

mento efetivo, deve haver prévio processo administrativo para 

perda do cargo, ao empregado celetista, ao qual não foi esten-

dido o benefício do art. 41 da CF, não sendo, portanto, reconhe-

cida sua estabilidade, não há que se falar em processo adminis-

trativo que preceda sua dispensa. 

Para compreensão desse tema, deve haver uma fragmen-

tação do conceito de estabilidade do servidor público para, com 

isso, tornar-se possível sua compreensão e aplicação ao 
 

12 CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988. 
13 TJ-PR - REEX: 704734 PR Reexame Necessário - 0070473-4, Relator: Airvaldo 
Stela Alves, Data de Julgamento: 17/02/1999, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 
15/03/1999 DJ: 5346. 
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empregado das estatais, não apenas como se estivesse tecendo 

uma colcha de retalhos, mas é necessário deixar de lado o senso 

comum, que é o que tem imperado em todos os assuntos do 

nosso cotidiano, para se analisar o estado ideal das coisas. É ne-

cessário observar-se os melindres que traz o conceito e a carga 

normativa ali presente, sob pena de estar equalizando o empre-

gado celetista ao servidor público a ponto de conferir-lhe, com 

todos os aspectos, a estabilidade que é atributo do último, ape-

nas. 

Ademais, o processo administrativo tem por escopo apu-

rar a justa causa para o ato de dispensa do servidor público e, em 

se tratando de empregado celetista – e não estamos aqui falando 

em justa causa, pois, neste caso, sim, seria necessária também a 

instauração de processo administrativo para sua apuração caso 

presentes algumas das hipóteses do art. 482 da CLT – estamos 

tratando da desnecessidade de instauração de processo adminis-

trativo para a motivação – esta obrigatória –  de sua dispensa 

sem justa causa. Importante serem distinguidos esses dois aspec-

tos para compreensão da prescindibilidade de processo adminis-

trativo. 

Cabe lembrar que não é porque a ele foi estendida prote-

ção contra dispensa arbitrária, obrigando a administração pú-

blica a motivar o ato de dispensa, que lhe serão, também, garan-

tidas todas as peculiaridades fixadas para os servidores públicos 

titulares de cargo de provimento efetivo, notadamente, os bene-

fícios da estabilidade e, junto com eles, o de processo adminis-

trativo para dispensa. 

Este é o entendimento, inclusive, do STF, no julgamento 

do Recurso Extraordinário nº 589.998-PI, defendido pelo Minis-

tro Ricardo Lewandowski, Relator do Recurso, que assinalou ser 

necessário, apenas, “um mínimo de formalidade, um prossegui-

mento formal. Prossegui o eminente relator, afirmando: “Eu não 

fui tão adiante de chamar isso de processo administrativo, o 

processo tem regras próprias, é mais um procedimento formal 
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em que se motive o ato, permitindo, como eu disse aqui, não só 

que o empregado demitido, mas a coletividade em geral possa 

fazer o controle desse ato, quanto à impessoalidade, quanto à 

isonomia e quanto a uma eventual motivação política, se for o 

caso.”14  

Ora, o contraditório e a ampla defesa são partes integran-

tes de um processo administrativo, e, em sede desse processo, 

obviamente sua não oportunização ao empregado constituiria 

em cerceamento de defesa. Porém, esse processo administrativo 

é aquele garantido ao empregado que goza de estabilidade, ou, e 

como aqui estamos tratando dos empregados públicos, seria 

aquele que deveria ser instaurado para dispensa do empregado 

por justa causa. 

Para Plácido e Silva, Procedimento é: 
Formado de proceder, do latim procedere (ir por diante, andar 

para a frente, prosseguir), quer o vocabulário exprimir, geral-

mente, o método para que se faça ou se execute alguma coisa, 

isto é o modo de agir, a maneira de atuar, a ação de proceder. 

Neste sentido, procedimento significa a própria atuação ou a 

ação desenvolvida para que se consubstancie a coisa preten-

dida, pondo-se em movimento, segundo a sucessão ordenada, 
os meios de que se pode dispor. Neste particular, pois, proce-

dimento e processo revelam-se em sentido diferentes15.  

Enquanto que Processo, para o mesmo doutrinador acima 

mencionado, significa: 
Derivado do latim processus, de procedere, embora pro sua de-

rivação se apresente em sentido equivalente a procedimento, 

pois que exprime, também, ação de proceder ou ação de pros-

seguir, na linguagem jurídica outra é sua significação, em dis-

tinção a procedimento. Exprime, propriamente, a ordem ou a 

seqüencia das coisas, para que cada uma delas venha a seu de-

vido tempo, dirigindo, assim, a evolução a ser seguida no pro-

cedimento, até que se cumpra sua finalidade. Processo é a re-

lação jurídica vinculada, com o escopo de decisão, entre as 

 
14 RE 589.998-PI. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/11/08. 
15 Silva, De Plácido: Vocabulário Jurídico; Rio de janeiro; 28 ed. Forense; 2009, p. 
1097. 
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partes e o Estado Juiz, ou entre o administrado e a Administra-

ção16.  

Desta forma, cristalina se demonstra a diferença entre os 

dois institutos, ora, enquanto o processo conceitua uma relação 

jurídica instrumental através da qual há uma série de atos prati-

cados obedecendo a uma sequencia e visando a um fim comum.  

O procedimento nos traz uma ideia de forma e ritmo no desen-

volvimento daquela relação jurídica instrumental delineada no 

processo.  

Maria Sylvia Zanella di Pietro leciono no sentido de que: 
Não se confunde processo com procedimento. O primeiro 

existe sempre como instrumento indispensável para o exercício 

de função administrativa; tudo o que a Administração Pública 

faz, sejam operações materiais ou atos jurídicos, fica documen-

tado em um processo; [...] executar uma obra, celebrar um con-

trato, editar um regulamento; [...]. O Procedimento é o con-
junto de formalidades que devem ser observados para a pratica 

de certos atos administrativos; equivale a rito, a forma de pro-

ceder; o procedimento se desenvolve dentro de um processo 

administrativo17. 

Portanto, entendemos que o processo é realizado através 

de procedimentos, mas o contrário não pode ser afirmado, uma 

vez que pode haver um procedimento sem a necessidade de se 

desencadear um processo para tanto, pois a essência de um pro-

cesso é a solução de um conflito de interesses, o que não ocorre 

com relação ao procedimento que se reveste apenas da forma 

como devem ser desenvolvidos os alguns atos. 

 

8. CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

Diante de todo o acima exposto, entendemos que, para o 

fim de se evitarem as despedidas arbitrárias ou baseadas em per-

seguições políticas, buscando garantir a primazia dos princípios 

 
16 Id. 2009, p. 1098. 
17 PIETRO, Maria Sylvia Zanella di, Direito Administrativo, 8. ed. Atlas.  São Paulo, 
1997. p. 397. 
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da isonomia e da impessoalidade, é necessário que a dispensa de 

empregados estatutários das empresas públicas e sociedades de 

economia mista seja precedida de um procedimento formal, no 

qual será assegurado o contraditório e a ampla defesa ao empre-

gado, de maneira que se atenda com isso ao paralelismo de pro-

cedimento de admissão e desligamento, o que respeita o princí-

pio da razoabilidade. 

Não obstante, e como já asseverado na decisão do STF 

em Recurso Extraordinário nº 589.998, não há necessidade de 

processo administrativo para dispensa, sem justa causa, de em-

pregado celetista18. 

Assim, com relação aos empregados celetistas, aos quais 

não foi conferida estabilidade19, apesar de possuírem efetividade 

no cargo por terem sido admitidos através de concurso público, 

não gozam da estabilidade dos servidores público, motivo pelo 

qual para o ato de sua dispensa não é necessário que haja a ins-

tauração de processo administrativo, sob pena de se estender a 

eles, abarcados por regime jurídico híbrido, todos os benefícios 

dos servidores públicos estáveis, bastando apenas um procedi-

mento formal, com direito a contraditório e ampla defesa, a fim 

de motivar o ato e protegê-lo contra dispensas arbitrárias e mo-

tivadas por perseguições de toda ordem. 


REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
18 Neste sentido: AI 628.888-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 
20-11-2007, Primeira Turma, DJ em 19-12-2007.) No mesmo sentido: RE 589.998, 

rel. min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 20-3-2013, Plenário, DJE de 12-9-
2013, com repercussão geral; RE 666.129, rel. min. Cármen Lúcia, decisão monocrá-
tica, julgamento em 28-8-2012, DJE de 5-9-2012; AI 510.994-AgR, rel. min. Cezar 
Peluso, julgamento em 21-2-2006, Primeira Turma, DJ de 24-3-2006; RE 590964, 
Relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgamento em 16.10.2012, DJe de 
12.11.2012. 
19 Neste sentido o julgamento do REX 589.998, pelo STF. 



RJLB, Ano 5 (2019), nº 6________1965_ 

 

 

 

BRASIL, Legislação do Estado de São Paulo. Constituição Do 

Estado De São Paulo. Acesso em: 19 mar. 2017. 

BRASIL, Tribunal Superior do Trabalho. Oj-Sdi1-247 Servidor 

Público. Celetista Concursado. Despedida Imotivada. 

Empresa Pública Ou Sociedade De Economia Mista. 

Possibilidade. Inserida em 20.06.2001 (Alterada – Res. 

Nº 143/2007 - DJ 13.11.2007). Disponível em: 

<http://www.tst.jus.br>. Acesso em: 18 mar. 2017. 

BRASIL, Tribunal Superior do Trabalho. Súmula 390 do TST. 

Estabilidade. Art. 41 Da Cf/1988. Celetista. Administra-

ção Direta, Autárquica Ou Fundacional. Aplicabilidade. 

Empregado De Empresa Pública E Sociedade De Eco-

nomia Mista. INAPLICÁVEL (conversão das Orienta-

ções Jurisprudenciais nºs 229 e 265 da SBDI-1 e da Ori-

entação Jurisprudencial nº 22 da SBDI-2) - Res. 

129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005. Disponível em: 

<http://www.tst.jus.br>. Acesso em: Acesso em: 18 mar. 

2017. 

BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Decisão 20.03.2013. Porc. 

RE num. 589998. Ano 2013. Recurso Extraordinário. Ór-

gão Julgador – Tribunal Pleno. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br>. Acesso em: 20 mar. 2017. 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito Administrativo, 8. 

ed. Atlas.  São Paulo, 1997. 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito Administrativo. 13. 

ed. Editora Atlas S. A. São Paulo. 2001. 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito Administrativo, 20. 

ed. São Paulo. Atlas. 2007. 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 27. 

ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

MAZZA, Alexandre. Manual de direito administrativo. 6. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2016. 

MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 13. ed. 



_1966________RJLB, Ano 5 (2019), nº 6 

 

 

rev. e atual. São Paulo: Rev. dos Tribunais, 2009. 

MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 

30. ed., Malheiros Editores, 02-2005. 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito admi-

nistrativo. 22. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 

DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 

11. ed. São Paulo: LTr, 2012. 

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 4. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 

35. ed. (atual. Eurico Azevedo et al.) São Paulo: Malhei-

ros, 2009. 

MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de direito adminis-

trativo. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. 

SILVA, De Plácido: Vocabulário Jurídico; Rio de janeiro; 28. 

ed. Forense; 2009. 


