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RESUMO

O presente trabalho tempo objetivo analisar sobre necessidade de motivação na dispensa de empregados de sociedade de economia mista 
admitido por meio de concurso frente aos princípios constitucionais aplicáveis no âmbito do direito do trabalho e aqueles que regem tais estatais, 
haja vista a previsão constitucional de sujeição destes entes ao regime jurídico aplicado às empresas privadas, inclusive no que toca às obrigações 
trabalhistas, nos termos do artigo 173, §1º, inciso II, CRFB. Muito se questiona se haveria alguma inconstitucionalidade em caso de dispensa sem 
a devida motivação, sendo que o tema gera controvérsias doutrinárias e jurisprudências, havendo inclusive orientação jurisprudencial da 
Subseção de Dissídio Individual – I nº 247 do TST no sentido de ser desnecessário motivar a dispensa, não sendo este o entendimento do Supremo 
Tribunal Federal quando do Julgamento do Recurso Extraordinário 589998/PI.  O tema torna-se ainda mais relevante por se ter atualmente no 
Brasil dezenas de milhares de empregados em sociedades de economia mista.  Para elaboração deste trabalho utilizou-se de pesquisa 
bibliográfica, envolvendo o direito administrativo, trabalhista e constitucional, com foco nos princípios da isonomia, impessoalidade e moralidade 
administrativa quando confrontados com à previsão constitucional de sujeição destas estatais ao regime jurídico supracitado. O presente 
trabalho analisa, ainda, com base na constituição, leis infraconstitucionais, doutrina e jurisprudência, as diferenças existentes entre empregados 
de sociedades de economia mista daqueles de empresas privadas, bem como demonstra o objetivo do artigo 173, §1º, inciso II, CRFB, a fim de 
harmonizá-lo aos referidos princípios constitucionais. Ao final concluí-se que dispensar empregado de sociedade de economia mista, admitido por 
via de concurso público, fere os princípios constitucionais acima, bem como está em consonância com o artigo 173, §1º, inciso II, CRFB, tendo em 
vista o objetivo deste.
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