
 

Giovanna Montellato Storace Rota 

 

 

 

O REGIME JURÍDICO DOS BENS DAS EMPRESAS 

ESTATAIS: uma análise da jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal 

 

 

  

Monografia apresentada à 

Escola de Formação da 

Sociedade Brasileira de 

Direito Público – SBDP, sob 

a orientação da Professora 

Danielle Hanna Rached 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2013 



                                                                                          

 
2 

Resumo: A monografia discute o regime jurídico aplicado pelo Supremo 

Tribunal Federal aos bens das empresas estatais (empresas públicas e 

sociedades de economia mista). O meu objetivo com a pesquisa é analisar a 

aplicação das características típicas do regime jurídico dos bens públicos 

apontadas pela doutrina (impenhorabilidade, inalienabilidade, 

imprescritibilidade, impossibilidade de oneração, imunidade tributária recíproca 

e competência de fiscalização dos Tribunais de Contas) aos bens das empresas 

estatais na jurisprudência do STF. Para tanto, fundamentei a análise na leitura 

e fichamento de acórdãos selecionadas no sítio na Internet do STF, 

comparando os argumentos usados para fundamentar as decisões relativas a 

uma mesma característica e também entre as diferentes características. Após 

essa análise, constatei a recorrência do argumento da prestação do serviço 

público para fundamentar a aplicação de algumas dessas características e ao 

mesmo tempo para afastar as empresas estatais de um regime jurídico de 

direito privado. Outro resultado relevante é o descolamento entre o regime 

jurídico dos bens públicos construído pela doutrina e a sua aplicação na prática 

jurisprudencial quando se trata dos bens das empresas estatais, vez que nessa 

aplicação não há a consideração desse regime jurídico como uma unidade a ser 

aplicada integralmente. 
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1. Introdução ao tema 

1.1. Justificativa 

 As empresas estatais são empresas controladas direta ou 

indiretamente pela Administração Pública, cuja criação é autorizada por lei, 

especialmente para a prestação de serviços públicos ou exploração de 

atividades econômicas, compondo a Administração indireta. Existem dois tipos 

de empresas estatais: as empresas públicas e as sociedades de economia 

mista. Como define o Decreto-lei nº 200/1967, as empresas públicas são 

aquelas criadas com patrimônio único e exclusivo das entidades federativas1 a 

que se vinculam, já as sociedades de economia mista são aquelas cujas ações 

com direito a voto pertencem, em sua maioria, ao ente federado ou a entidade 

de sua Administração indireta2. Outro elemento de diferenciação das empresas 

públicas e das sociedades de economia mista é o fato de que essas últimas 

tem, necessariamente, pela própria definição do art. 5º, III, do DL nº 

200/1967, a forma jurídica de sociedade anônima. 

Embora o DL nº 200/1967 faça referência à criação dessas empresas 

apenas para a exploração de atividade econômica, existem diversas empresas 

públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos, o que 

                                                 

1 Adoto, nesse trabalho, os termos entidade federativa ou ente federado para fazer referência às 

entidades que compõem a federação brasileira, quais sejam, a União Federal, os Estados-
membros, o Distrito Federal e os Municípios. 
2 Decreto-lei nº 200/1967. “Art. 5º Para os fins desta lei, considera-se: (...) 
II - Empresa Pública - 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 admitidas em direito. 

III - Sociedade de Economia Mista - a 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 
Administração Indireta.”. 
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é aceito3 pois à Administração Pública é facultado, pelo art. 175 da 

Constituição Federal4, escolher o modo de prestação desses serviços. 

Mesmo antes do DL nº 200/1967, já havia, nas Constituições de 1946 e 

de 1967, referências a empresas estatais. A Constituição de 1946 não faz 

menção a empresas públicas, se limitando a mencionar as sociedades de 

economia mista, sem, contudo, trazer qualquer conceituação das mesmas ou 

indicar para quais finalidades elas seriam criadas ou qual regime jurídico 

deveriam seguir, sendo que as menções ficam limitadas a inelegibilidades e 

vedações de acumulação de cargos. 

A Constituição de 1967, por sua vez, já faz referência também às 

empresas públicas e traz normas referentes à finalidade das empresas estatais 

e ao seu regime jurídico, colocando que as mesmas, na exploração de 

atividade econômica pelo Estado (que tem caráter subsidiário), sujeitam-se às 

normas aplicáveis às empresas privadas quanto ao direito das obrigações e do 

trabalho. Além disso, as empresas públicas exploradoras de atividade não 

monopolizada também estão sujeitas ao mesmo regime tributário aplicável às 

empresas privadas5. Com a redação oferecida pela Emenda Constitucional nº 1 

de 1969, o tratamento constitucional dado às empresas estatais permaneceu 

                                                 

3 Por exemplo: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 23ª ed. São Paulo: Atlas, 
2010, pp. 444-449; MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 14ª ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2010, p. 92; JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 5ª 
ed. São Paulo: Saraiva, 2010, pp. 224-227. 
4 Constituição Federal de 1988. “Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, 

diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação 
de serviços públicos.”. 
5 Constituição Federal de 1967. “Art. 163 – Às empresas privadas compete preferencialmente, 
com o estímulo e apoio do Estado, organizar e explorar as atividades econômicas. 
§ 1º - Somente para suplementar a iniciativa privada, o Estado organizará e explorará 
diretamente a atividade econômica. 
§ 2º - Na exploração, pelo Estado, da atividade econômica, as empresas públicas, as autarquias 

e sociedades de economia mista reger-se-ão pelas normas aplicáveis às empresas privadas, 
inclusive quanto ao direito do trabalho e das obrigações. 
§ 3º - A empresa pública que explorar atividade não monopolizada ficará sujeita ao mesmo 
regime tributário aplicável às empresas privadas.”. 
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praticamente o mesmo, mudando-se apenas a localização das normas 

mencionadas do art. 163 para o art. 170. 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, o tratamento 

constitucional do regime jurídico das empresas estatais ficou mais detalhado. 

As empresas estatais, enquanto integrantes da Administração indireta, foram 

submetidas aos mesmos princípios da Administração direta em razão do caput 

do art. 376, além de diversas outras normas contidas nos incisos desse mesmo 

artigo. Por outro lado, permaneceu a lógica da Constituição de 1967 de 

excepcionalidade da atuação direta do Estado na exploração de atividade 

econômica, ficando reforçado que as empresas estatais são os instrumentos 

para tal atuação, desde que mantida a exigência de paridade dessas empresas 

com as empresas privadas. Nesse sentido, o art. 1737 determinou que as 

empresas estatais exploradoras de atividade econômica estariam sujeitas ao 

mesmo regime jurídico das empresas privadas, em relação às obrigações 

trabalhistas e tributárias, sendo vedado ainda o gozo de privilégios fiscais não 

extensivos às empresas privadas. 

Com a Emenda Constitucional nº 19/98, o art. 37 foi modificado, 

trazendo uma normatividade constitucional ainda mais completa e minuciosa 

para a Administração, inclusive para as empresas estatais. Essa mesma 

                                                 

6 Constituição Federal de 1988 (redação original). “Art. 37. A administração pública direta, 
indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 

e, também, ao seguinte: (...)”. 
7 Constituição Federal de 1988 (redação original). “Art. 173. Ressalvados os casos previstos 
nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida 
quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, 
conforme definidos em lei. 
§1º - A empresa pública, a sociedade de economia mista e outras entidades que explorem 
atividade econômica sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive 

quanto às obrigações trabalhistas e tributárias. 
§ 2º - As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios 
fiscais não extensivos às do setor privado. 
§ 3º - A lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e a sociedade.”. 
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Emenda Constitucional modificou o §1º do art. 1738, trazendo a previsão de 

uma lei, responsável por estabelecer um estatuto jurídico das empresas 

estatais, dispondo sobre, entre outras questões, “a sujeição ao regime jurídico 

próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, 

comerciais, trabalhistas e tributários” (art. 173, §1º, II, CF/88). Como é 

possível notar, com a Emenda Constitucional nº 19/98, a igualdade de regime 

jurídico entre as empresas estatais e privadas passou a ser especificada, não 

somente em relação às obrigações trabalhistas e tributárias, mas também aos 

direitos, incluindo os civis e comerciais. 

Tendo feito essa explanação sobre os dispositivos constitucionais 

pertinentes à presente pesquisa, atento para o fato de que não há referência 

expressa à criação de empresas estatais para a prestação de serviços públicos 

em nenhuma das últimas Constituições brasileiras, do mesmo modo que se 

observa tal ausência no DL nº 200/1967, ponto que será importante para o 

desenvolvimento dessa pesquisa mais adiante. 

A partir dessas colocações surgem indagações sobre qual o regime 

jurídico aplicado às empresas estatais, vez que, em decorrência da própria 

definição do DL nº 200/1967, recepcionado pela Constituição Federal de 1988, 

são pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Indireta, 

                                                 

8 Constituição Federal de 1988 (Redação dada pela EC 19/98). “Art. 173. Ressalvados os casos 
previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será 
permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse 

coletivo, conforme definidos em lei. 

§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista 
e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de 
bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre:  
I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade;  
II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e 
obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários;  
III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios 

da administração pública;  
IV - a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a 
participação de acionistas minoritários;  
V - os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores.”. 
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sobre as quais, contudo, incidem normas de direito público9, à semelhança da 

Administração Pública direta. 

No caso das empresas estatais exploradoras de atividades econômicas, 

a definição do regime jurídico aplicável se torna complexa em razão da 

previsão constitucional de sujeição ao regime das empresas privadas no que 

tange aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários, a 

ser regulada por lei, ainda não existente. Já em relação às empresas estatais 

prestadoras de serviços públicos há ainda maiores dúvidas. Como mencionado, 

não há previsão explícita constitucional ou legal-genérica10 para a sua 

existência, de modo que essas empresas tendem a seguir a estrutura jurídica 

de direito privado prescrita para as empresas estatais exploradoras de 

atividades econômicas, contudo, como exercem função primordialmente 

estatal, qual seja, a de prestação de serviços públicos, a jurisprudência11 

aplica-lhes certas características de regime jurídico de direito público, gerando, 

assim, inúmeras particularidades, algumas das quais espero explorar nessa 

pesquisa. 

Tendo em vista a complexidade do tema, pretendo debruçar-me sobre 

um aspecto específico do regime jurídico das empresas estatais, qual seja, o 

regime jurídico aplicável aos seus bens e suas respectivas características. A 

                                                 

9 “A Constituição Federal de 1988 determina, no art. 173, § 1º, II, que as estatais exploradoras 
de atividades econômicas se sujeitem ao regime jurídico próprio das empresas privadas, 
inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. No 
entanto, a presença do poder público acarreta a incidência de normas de direito público, em 

especial daquelas que impõem sujeições. A própria Constituição estende às estatais, sem 

distinguir se realizam atividade econômica ou prestam serviço público, normas destinadas aos 
entes ou órgãos públicos. Por exemplo: art. 37 e incisos – para as que integram a Administração 
indireta; art. 71, II e III – incidência da fiscalização dos Tribunais de Contas. Encontram-se, 
portanto, as estatais em regime semipúblico ou misto.” (MEDAUAR, Odete. Direito administrativo 
moderno. 14ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 92). 
10 Refiro-me ao termo legal-genérica para assentar a ausência de lei que preveja de forma 
genérica e expressa a existência de empresas estatais prestadoras de serviços públicos, em 

contraposição às leis autorizadoras da criação de empresas estatais específicas e que podem 
trazer, individualmente, a previsão da prestação, por elas, de determinados serviços públicos.  
11 Cito, como exemplos, STF: RE 220.906-9/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 16/11/2000; STF: 
RE 407.099/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 22/06/2004. 
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discussão acerca das normas aplicáveis aos bens das empresas estatais é 

especialmente problemática, pois, além dos debates acerca do próprio regime 

jurídico dessas empresas, ainda há o fator de que os seus bens derivam (no 

todo, no caso das empresas públicas, ou em parte, no caso das sociedades de 

economia mista) do patrimônio público, o que poderia levar a classificá-los 

como bens públicos ou mesmo integrantes do patrimônio do ente federado ao 

qual se vincula a empresa estatal. 

Ocorre que os bens públicos submetem-se a um regime jurídico 

especial, marcado pelas características da inalienabilidade, impenhorabilidade, 

imprescritibilidade, impossibilidade de oneração e imunidade tributária 

recíproca, o que se justifica pelo fato de que esses bens se prestam a atender 

ao interesse geral, devendo receber uma proteção quanto aos particulares e 

aos agentes públicos12.  

Como é possível observar, para a determinação das características 

essenciais do regime jurídico dos bens públicos, parti de referenciais 

doutrinários, que fazem menção apenas às cinco características do regime 

jurídico dos bens públicos mencionadas acima. Contudo, quando realizei as 

leituras preliminares para a formulação do projeto final de pesquisa, notei que 

havia uma série de decisões selecionadas pela minha chave de pesquisa que 

não tratavam de nenhuma das características indicadas pela doutrina, mas 

tinham um assunto em comum, qual seja, a competência de fiscalização dos 

Tribunais de Contas sobre as empresas estatais e seus bens. Em razão disso, 

adicionei esse aspecto às características do regime jurídico dos bens públicos 

apontadas pela doutrina, tratando-o como uma sexta característica e 

alterando, nesse ponto, o meu projeto inicial de pesquisa. 

                                                 

12 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 23ª ed. São Paulo: Atlas, 2010, pp. 

676-677; MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 14ª ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2010, pp. 252-255; MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Bens públicos: função 
social e exploração econômica – o regime jurídico das utilidades públicas. Belo Horizonte: 
Fórum, 2009, pp. 289-314. 
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A impenhorabilidade consiste na impossibilidade do bem sofrer penhora 

e deriva da previsão constitucional do art. 10013 de que a Fazenda Pública deve 

realizar o pagamento de débitos devidos em razão de condenação judicial por 

meio do sistema de precatórios. Esse regime já estava previsto na Constituição 

de 1967, no art. 11214, e permaneceu com a mesma redação após a EC nº 

1/69, no art. 117. 

A imunidade tributária recíproca, por sua vez, tem fundamento no art. 

150, VI, a, da CF/8815, que traz a vedação dos entes federativos de instituir 

impostos sobre o patrimônio, a renda ou serviços, uns dos outros. O §3º desse 

artigo ainda traz uma exceção importante para as empresas estatais, qual 

seja, a de que essa vedação não se aplica quando há exploração de atividade 

econômica, nem quando há contraprestação ou pagamentos de tarifas ou 

preços pelo usuário. Essa característica já constava, em termos similares, do 

art. 19, da Constituição de 196716, com a redação dada pela EC nº 1/69. 

                                                 

13 Constituição Federal de 1988. “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas 

Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão 
exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos 
respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos 
créditos adicionais abertos para este fim.”. 
14 Constituição Federal de 1967. “Art. 112. Os pagamentos devidos pela Fazenda federal, 
estadual ou municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão na ordem de apresentação 
dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas 

nas dotações orçamentárias e nos créditos extra-orçamentários abertos para êsse fim. 
15 Constituição Federal de 1988. “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) 
VI - instituir impostos sobre:  
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; (...) 

§ 2º - A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e 

mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados 
a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. 
§ 3º - As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à 
renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas 
normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento 
de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar 
imposto relativamente ao bem imóvel.”. 
16 Constituição Federal de 1967. “Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios: (...) 
III - instituir impôsto sôbre: 
a) o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros; (...) 
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A imprescritibilidade diz respeito ao fato de que os bens públicos não 

podem ser apropriados por terceiros em razão do decurso de tempo, ou seja, 

que não estão sujeitos ao usucapião. Em nível constitucional, isso é colocado 

tanto pelo art. 183, §3º17 quanto pelo art. 191, parágrafo único18, da Carta de 

1988, para os bens imóveis, e, em nível legal, pelo art. 102, do Código Civil de 

200219, para todos os tipos de bens públicos. Essa previsão não constava do 

Código Civil de 1916 ou das Constituições anteriores à de 1988. 

 A inalienabilidade consiste na impossibilidade de disposição do bem 

pelo seu titular e incide sobre os bens públicos de uso comum do povo ou de 

uso especial, ou seja, aqueles afetados à prestação de um serviço público20, 

mas não incide sobre os bens públicos dominicais, ainda que, para a alienação 

desses, seja exigida a observância de procedimentos legais específicos. Em 

nível constitucional, não há previsão normativa para essa característica, de 

modo que ela consta somente dos artigos 100 e 101, do Código Civil21. Já 

havia previsão similar nos artigos 66 e 67 do Código Civil de 191622, segundo o 

                                                                                                                                                     

§ 1º O disposto na alínea a do item III é extensivo às autarquias, no que se refere ao 

patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas 
decorrentes; mas não se estende aos serviços públicos concedidos, nem exonera o promitente 
comprador da obrigação de pagar impôsto que incidir sôbre imóvel objeto de promessa de 
compra e venda. 
§ 2º A União, mediante lei complementar e atendendo a relevante interêsse social ou econômico 
nacional, poderá conceder isenções de impostos estaduais e municipais.” 
17 Constituição Federal de 1988. “Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até 

duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, 
utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja 
proprietário de outro imóvel urbano ou rural. (...) 
§ 3º - Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.”. 
18 Constituição Federal de 1988. “Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural 

ou urbano, possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona 

rural, não superior a cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua 
família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. 
Parágrafo único. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.”. 
19 Código Civil de 2002. “Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião.”. 
20 Entendo por afetado um bem ao qual é atribuída uma destinação específica, nesse caso, a 
prestação de um serviço público. 
21 Código Civil de 2002. “Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial 

são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar. 
Art. 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei.”. 
22 Código Civil de 1916. “Art. 66 Os bens públicos são: 
I. Os de uso comum do povo, tais como os mares, rios, estradas, ruas e praças. 
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qual todos os bens públicos possuem a característica da inalienabilidade, que 

só é perdida por previsão legal. 

A característica da impossibilidade de oneração é uma decorrência da 

inalienabilidade e impede que o bem seja objeto de direito real de garantia, em 

razão do art. 1.420 do Código Civil de 200223, que dispõe de forma quase 

idêntica ao art. 756 do Código Civil de 191624, que já consignava essa 

característica. 

A competência de fiscalização dos Tribunais de Contas sobre os bens 

públicos, por sua vez, incide em razão dos artigos 70, Parágrafo único, e 71, 

II, da Constituição Federal de 198825, segundo o qual os Tribunais de Contas 

têm competência para fiscalizar, na qualidade de auxiliador do Poder 

Legislativo, qualquer responsável por dinheiros, bens e valores públicos, 

existindo, inclusive, menção expressa às pessoas jurídicas privadas e à 

                                                                                                                                                     

II. Os de uso especial, tais como os edifícios ou terrenos aplicados a serviço ou estabelecimento 
federal, estadual ou municipal. 

III. Os dominicais, isto é, os que constituem o patrimônio da União, dos Estados, ou Municípios, 
como objeto de direito pessoal, ou real de cada uma dessas entidades. 
Art. 67. Os bens de que trata o artigo antecedente só perderão a inalienabilidade, que lhes é 
peculiar, nos casos e forma que a lei prescrever.”. 
23 Código Civil de 2002. “Art. 1.420. Só aquele que pode alienar poderá empenhar, hipotecar ou 
dar em anticrese; só os bens que se podem alienar poderão ser dados em penhor, anticrese ou 
hipoteca.”. 
24 Código Civil de 1916. “Art. 756. Só aquele que pode alienar, poderá hipotecar, dar em 
anticrese, ou empenhar. Só as coisas que se podem alienar poderão ser dadas em penhor, 
anticrese ou hipoteca.”. 
25 Constituição Federal de 1988. “Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à 

legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será 

exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno 
de cada Poder. 
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que 
utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos 
quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.  
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do 
Tribunal de Contas da União, ao qual compete: (...) 

II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores 
públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e 
mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou 
outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;”. 
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Administração indireta. No artigo 7026 da Constituição de 1967, com a redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 1/69, já havia a previsão dessa 

competência, contudo, sem menção expressa a pessoas jurídicas privadas ou à 

Administração indireta como um todo, estendendo-se somente às autarquias, 

por força do § 5º desse artigo. 

Desse modo, pretendo investigar como o Supremo Tribunal Federal 

entende a aplicabilidade de cada uma dessas características próprias do regime 

jurídico dos bens públicos aos bens das empresas estatais, vez que diversas 

interpretações quanto ao regime jurídico aplicável aos bens das empresas 

estatais podem ser formadas a partir dos dispositivos normativos que se 

relacionam com a matéria, em especial o art. 173, § 1º, da Constituição 

Federal, o art. 98 e art. 99, caput, III, e parágrafo único, do Código Civil27 e o 

art. 5º, caput, II e III, do Decreto Lei nº 200/1967, além dos dispositivos 

normativos relativos a cada uma das características do regime jurídico dos 

bens públicos. 

Nesse sentido, Floriano de Azevedo Marques Neto coloca que “os seus 

bens [das empresas estatais] não seriam, à luz do critério subjetivo constante 

do artigo 98 do CCB [Código Civil Brasileiro], bens públicos. Porém, tanto a 

                                                 

26 Constituição Federal de 1967. “Art. 70. A fiscalização financeira e orçamentária da União será 

exercida pelo Congresso Nacional mediante contrôle externo e pelos sistemas de contrôle interno 
do Poder Executivo, instituídos por lei. 
§ 1º O contrôle externo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de 
Contas da União e compreenderá a apreciação das contas do Presidente da República, o 
desempenho das funções de auditoria financeira e orçamentária, bem como o julgamento das 

contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valôres públicos. (...) 

§ 5º As normas de fiscalização financeira e orçamentária estabelecidas nesta seção aplicar-se-ão 
às autarquias.”. 
27 Código Civil de 2002. “Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às 
pessoas jurídicas de direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a 
pessoa a que pertencerem. 
Art. 99. São bens públicos: 
(...) III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, 

como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades. 
Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens 
pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito 
privado.”. 
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doutrina quanto a jurisprudência vêm construindo ao longo do tempo diversos 

argumentos para considerar os bens de empresas estatais, ou parte deles, 

como bens públicos (v.g., submetidos total ou parcialmente a um regime de 

direito público), no mais das vezes a partir de um critério funcionalista”28. Essa 

mesma realidade é reconhecida por Marçal Justen Filho, segundo o qual “[s]ob 

diversos aspectos, os bens integrantes do patrimônio das empresas estatais 

são subordinados a um regime muito similar ao dos bens públicos”29. 

Como se pode observar, portanto, a despeito das classificações dos 

bens das empresas estatais como públicos ou privados, há, por vezes, 

claudicância na incidência de determinados aspectos do regime jurídico dos 

bens públicos sobre eles, justificando o empreendimento desta pesquisa. 

Como expus, grande parte da discussão gira entorno da interpretação 

de dispositivos constitucionais, assim, faz-se necessária uma análise de como o 

Supremo Tribunal Federal constrói e modula o regime jurídico aplicável aos 

bens das empresas estatais, identificando tendências e variações 

jurisprudenciais capazes de nortear decisões judiciais em outras instâncias e, 

inclusive, a prática das empresas estatais no tratamento jurídico que devem 

dar aos seus bens. 

 

1.2. Objetivos 

Com essa pesquisa pretendo analisar o entendimento do Supremo 

Tribunal Federal sobre a aplicabilidade das características, formuladas pela 

doutrina, do regime jurídico dos bens públicos (inalienabilidade, 

impenhorabilidade, imprescritibilidade, impossibilidade de oneração, imunidade 

                                                 

28 Bens públicos: função social e exploração econômica – o regime das utilidades públicas. Belo 
Horizonte: Fórum, 2009, p. 161. 
29 Curso de direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 1075. 
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tributária e competência de fiscalização dos Tribunais de Contas) aos bens das 

empresas estatais, identificando os fundamentos para a aplicação de cada uma 

dessas características, além de eventuais tendências ou transformações da 

jurisprudência da Corte sobre a matéria. 

 

1.3. Problema de pesquisa: perguntas e hipóteses 

 Partindo desse referencial doutrinário de construção do regime jurídico 

dos bens públicos, meu problema principal de pesquisa é resumido pelas 

perguntas “Como o Supremo Tribunal Federal aplica cada uma das 

características do regime jurídico dos bens públicos aos bens das empresas 

estatais? Quais são os fundamentos que justificam a aplicação ou não de cada 

uma dessas características?”. 

Com base em leituras preliminares, formulei as seguintes hipóteses para 

a aplicação aos bens das empresas estatais de cada uma das características do 

regime jurídico dos bens públicos: 

Quanto à impenhorabilidade, acredito que o STF aplique do mesmo 

modo que faria com os bens públicos de uso especial ou dominicais. Isso 

significa dizer que acredito que o STF considere incidir a impenhorabilidade aos 

bens das empresas estatais quando esses estiverem afetados à prestação de 

um serviço público, sendo, inclusive, esse o fundamento para tal incidência, 

como forma de resguardar o princípio da continuidade do serviço público, 

equiparando-os aos bens públicos de uso especial. Por outro lado, acredito que 

o STF não aplique a impenhorabilidade nos casos que envolvem bens que não 

estão afetados à prestação de serviços público. 

Acredito que raciocínio similar seja usado pelo STF na aplicação da 

inalienabilidade. Assim, imagino que quando os bens das empresas estatais 

tiverem afetados à prestação de serviços públicos, o STF aplique a 
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inalienabilidade, considerando o mesmo fundamento da necessidade de 

resguardar a continuidade do serviço público, equiparando tais bens aos bens 

públicos de uso especial. Por outro lado, creio que quando não é observada 

essa afetação, há a possibilidade de alienação, mas são exigidos os 

procedimentos legais específicos para a alienação dos bens das empresas 

estatais, à semelhança do que ocorre com os bens públicos dominicais. 

Quanto à imunidade tributária recíproca, também acredito que o STF a 

aplique aos bens das empresas estatais na medida em que estão afetados à 

prestação de um serviço público. Isso porque a imunidade se estende ao 

patrimônio, renda e serviços das entidades federativas30 e é mais fácil referir 

que há a prestação indireta de um serviço público por meio de uma empresa 

estatal e que os seus bens estão envolvidos nesse serviço do que dizer 

propriamente que os bens dessa empresa estatal são integrantes do 

patrimônio da entidade federativa, que seria uma afirmação mais determinante 

e menos moldável de acordo com cada caso, trazendo maior ônus 

argumentativo para o STF em eventual mudança de posicionamento. 

Quanto à competência de fiscalização dos Tribunais de Contas sobre as 

empresas estatais e os seus bens, acredito que o STF aplique essa 

característica quando verificar que os atos dos administradores dos bens 

dessas empresas podem causar prejuízo ao erário público, vez que as 

entidades federativas possuem participação no seu capital social. Assim, 

acredito que o STF não fundamente a aplicação dessa característica no 

argumento de que os bens das empresas estatais são propriamente bens 

públicos, mas que o seu manejo pode, indiretamente, resultar em prejuízo ao 

erário público, permitindo a competência de fiscalização do Tribunal de Contas 

pela parte final do art. 71, II, da Constituição Federal de 1988. 

                                                 

30 Constituição Federal de 1988. “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
(...) VI - instituir impostos sobre:  
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros” 
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Não realizei leituras preliminares relativas às características de 

imprescritibilidade e impossibilidade de oneração. Contudo, tendo por base o 

texto normativo e a lógica indicada doutrinariamente para a atribuição dessas 

características, formulei as seguintes hipóteses: 

Quanto à imprescritibilidade, imagino que essa característica seja 

aplicada pelo STF aos bens das empresas estatais como se bens públicos 

fossem. Isso porque tal característica visa proteger esses bens de terceiros e 

dos próprios agentes públicos, evitando principalmente que sejam usucapidos. 

Não obstante as empresas estatais tenham uma estrutura de direito privado, 

estão sujeitas ao art. 37 da Constituição Federal, o que faz com que elas 

sejam, em muitos aspectos, similares a órgãos públicos e necessitando, da 

mesma forma que os bens públicos, dessa proteção em face de terceiros e em 

face da falta de cuidado por parte dos agentes dessas empresas. 

Quanto à impossibilidade de oneração, acredito que o STF não aplique 

tal característica aos bens das empresas estatais. Essa característica implica na 

impossibilidade de instituir garantias de direito real sobre tais bens, o que 

prejudicaria em grande parte a atividade empresarial dessas empresas, que 

precisam garantir as obrigações adquiridas muitas vezes com garantias reais, 

e, por consequência, o maior dinamismo buscado pelas entidades federativas 

ao as instituírem. 

 Além das perguntas centrais de pesquisa, formulei perguntas 

subsidiárias para responder ao problema de pesquisa, sendo elas “O STF chega 

a afirmar que os bens das empresas estatais são públicos ou privados? É 

suficiente essa classificação dos bens das empresas estatais para a aplicação 

das características de inalienabilidade, impenhorabilidade, imprescritibilidade, 

impossibilidade de oneração e imunidade tributária?”. 

Como hipótese para essas perguntas subsidiárias, acredito que o STF, 

em algumas decisões, afirme que os bens das empresas estatais são públicos 
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ou privados, mas que isso não irradie necessariamente para outras decisões, 

nem seja suficiente para determinar a aplicação das características. 

 

2. Metodologia 

Em 13.09.2013, realizei a seleção das decisões no banco de dados no 

sítio da Internet do STF31 com a seguinte chave de busca: “(empresa adj2 

estatal ou empresa adj2 pública ou sociedade adj2 economia adj2 mista) e 

(bem ou impenhorabilidade ou penhorabilidade ou penhora ou inalienabilidade 

ou alienação ou imunidade ou imprescritibilidade ou usucapião ou oneração ou 

penhor ou anticrese ou hipoteca ou tribunal adj2 contas)”, resultando em um 

universo inicial de pesquisa de 218 (duzentos e dezoito) acórdãos. 

Não fiz nenhum recorte temporal de pesquisa, contudo, exclui da busca 

quaisquer decisões não colegiadas, tendo em vista que os ministros somente 

estão autorizados a decidir monocraticamente no sentido da jurisprudência 

dominante do Tribunal, de acordo com o art. 21, § 1º, do Regimento Interno 

do STF32, de modo que tais decisões não trariam fundamentos diferentes dos 

já observados nos acórdãos, além de resultarem em um número de decisões 

inviável de ser analisado no tempo disponível para a pesquisa. 

Do universo inicial de acórdãos, retirei aqueles que se mostraram 

impertinentes, conforme detalhado na Tabela de Acórdãos Impertinentes 

(Anexo 1b). Os acórdãos impertinentes foram definidos pela leitura da ementa 

e, quando necessário, do próprio acórdão, especialmente do relatório. Desse 

                                                 

31 www.stf.jus.br 
32 Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. “Art. 21. São Atribuições do Relator: (...) 
§ 1º Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, 

improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal, deles não 
conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute 
competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação 
firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil.”. 

http://www.stf.jus.br/
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modo, meu universo final de pesquisa possui um total de 56 (cinquenta e seis) 

acórdãos.  

O Inteiro Teor do acórdão do RMS 16416/GB33 não está disponível no 

banco de dados do STF, desse modo, realizei uma Solicitação de Pesquisa de 

Jurisprudência pelo site do STF, requisitando o Inteiro Teor do acórdão para 

analisar a sua pertinência à pesquisa. 

A análise dos acórdãos foi realizada a partir da sua leitura e 

fichamento, com base em ficha de leitura padrão (Anexo 2a). Para a análise, 

os acórdãos foram divididos e agrupados em razão da característica do regime 

jurídico dos bens públicos envolvida em cada caso, como já indicado nas 

perguntas e hipóteses. Com isso, pretendi identificar melhor as diferenças de 

argumentação para cada uma das características e a sua aplicabilidade aos 

bens das empresas estatais. Faço ainda a observação de que nenhum acórdão 

tratou de mais de uma das características examinadas. 

Dentro de cada um desses grupos a análise foi feita de forma 

cronológica, para facilitar a identificação da formação e mudanças de 

entendimento, além do modo de uso de precedentes. Para tanto, utilizei as 

fichas de leitura, comparando e relacionando os argumentos usados pelos 

ministros em cada caso. 

 

3. Análise dos acórdãos 

3.1. Impenhorabilidade 

Em relação à impenhorabilidade, encontrei 16 (dezesseis) acórdãos 

pertinentes.  

                                                 

33 STF: RMS 16416/GB, Rel. Min. Aliomar Baleeiro, j. 31/08/1966. 
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3.1.1. Os primeiros casos 

O primeiro a ser analisado é o Recurso Extraordinário 100.433-9/RJ34. 

Esse caso foi julgado tendo como referencial a Constituição de 1967, com a 

redação dada pela Emenda Constitucional nº 1/69, e a questão posta para o 

Tribunal era a possibilidade de processamento de embargos à execução fiscal 

da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) mesmo sem penhora, 

uma vez que a ECT alegava a impenhorabilidade de seus bens, com a 

consequente aplicação para ela do regime dos precatórios determinado no art. 

117 daquela Constituição para a Fazenda Pública. O único voto constante do 

acórdão é o do Ministro Relator Sydney Sanches, que decidiu que o acórdão 

recorrido havia trazido razoável interpretação à lei federal, o Código de 

Processo Civil, o que não autorizaria o Recurso Extraordinário, mantendo a 

decisão anterior que havia concedido a impenhorabilidade. Nesse sentido, o 

Ministro Sydney Sanches coloca que a ECT é empresa pública que explora 

serviço monopolizado e exclusivo da União e que a ela se estendem as 

prerrogativas e privilégios da Fazenda Pública, seguindo o consignado no art. 

12, do DL nº 509/6935, diploma legal que criou a ECT. O Ministro Relator ainda 

acata o parecer da Procuradoria-Geral da República no que tange à observação 

de que à ECT aplica-se o mesmo regime jurídico da Fazenda Pública, sem 

trazer maiores discussões ou argumentos a essa afirmação além dos já 

colocados para a aplicação da impenhorabilidade dos seus bens. 

                                                 

34 STF: RE 100.433-9/RJ, Rel. Min. Sydney Sanches, j. 17/12/1984. 
35 Decreto-lei nº 509/69. “Art. 12 - A ECT gozará de isenção de direitos de importação de 
materiais e equipamentos destinados aos seus serviços, dos privilégios concedidos à Fazenda 
Pública, quer em relação a imunidade tributária, direta ou indireta, impenhorabilidade de seus 
bens, rendas e serviços, quer no concernente a foro, prazos e custas processuais.”. 
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O segundo caso sobre impenhorabilidade é o Recurso Extraordinário 

222.041-5/RS36, julgado já sob a égide da Constituição Federal de 1988. Nesse 

caso, a ECT recorre de decisão que lhe negou a utilização do regime dos 

precatórios (art. 100, CF/88) para pagamento de condenações judiciais 

trabalhistas, alegando a impenhorabilidade de seus bens consagrada pelo art. 

12, do DL nº 509/69. Esse julgamento tem o resultado oposto do anterior, com 

base no voto do Ministro Relator Ilmar Galvão, segundo o qual o regime de 

precatórios aplica-se somente às entidades de direito público, o que não é o 

caso da ECT. O Ministro Relator acrescenta ainda que esse privilégio dado pelo 

DL nº 509/69 já não era possível na Constituição de 1967, com a redação dada 

pela EC nº 1/69, independentemente da natureza da atividade exercida pela 

ECT, e que restou definitivamente afastado com o art. 173 da CF/88, que 

consignou a ECT como empresa que explora atividade econômica 

monopolizada e que segue o regime jurídico das empresas privadas. O Ministro 

ressalta ainda que o art. 12, do DL nº 509/69 é incompatível com os textos 

constitucionais citados. 

Do julgamento desses dois casos, noto a formação de dois possíveis 

entendimentos sobre a aplicação da impenhorabilidade dos bens da ECT 

(empresa pública envolvida nos dois casos). O primeiro entendimento acolhe a 

aplicação da impenhorabilidade dos bens da ECT em razão do art. 12, do DL nº 

509/69 e da argumentação de que essa empresa presta um serviço 

monopolizado de competência da União, devendo ser tratada à semelhança da 

Fazenda Pública. O segundo entendimento segue a ideia de uma interpretação 

mais literal do art. 173 da CF/88, negando essa impenhorabilidade e a 

constitucionalidade do art. 12 do DL nº 509/69, especialmente em razão de ser 

a ECT empresa pública e, portanto, pessoa jurídica de direito privado, que 

deve ser equiparada às empresas privadas. 

                                                 

36 STF: RE 222.041-5/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 16/04/1999. 
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3.1.2. A consolidação da jurisprudência sobre a Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos 

Esses entendimentos são retomados e aprofundados nos julgamentos 

dos Recursos Extraordinários 220.906-9/DF37, 229.696-7/PE38 e 225.011-

0/MG39. Acredito que esses casos possam ser entendidos como os casos 

paradigmas sobre a impenhorabilidade dos bens da Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos, vez que foram julgados pelo Plenário do Tribunal (ao 

contrário dos dois casos anteriores, julgados por Turmas) e definem a 

orientação da jurisprudência a partir do referencial da Constituição Federal de 

1988, como pode ser observado nos casos posteriores. 

Esses três casos tiveram o término do julgamento no mesmo dia e a 

maioria dos ministros reproduz o voto proferido em um dos casos no 

julgamento dos outros dois, por esse motivo, tratarei dos casos 

conjuntamente. Além disso, os três casos tratam da mesma questão, qual 

seja, recurso da ECT perante decisão que lhe negou a utilização do regime dos 

precatórios (art. 100, CF/88) para pagamento de condenações judiciais, 

alegando a impenhorabilidade de seus bens, consagrada pelo art. 12, do DL nº 

509/69. 

Não obstante o julgamento desses três Recursos Extraordinários tenha 

sido concluído no mesmo dia, cabem algumas observações para situar o 

desenvolvimento desses julgamentos. A primeira é a de que os Recursos 

Extraordinários 220.906-9/DF40 e 229.696-7/PE41 tiveram o julgamento 

                                                 

37 STF: RE 220.906-9/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 16/11/2000. 
38 STF: RE 229.696-7/PE, Rel. Min. Ilmar Galvão, Redator p/ acórdão Min. Maurício Corrêa, j. 

16/11/2000. 
39 STF: RE 225.011-0/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ acórdão Min. Maurício Corrêa, j. 
16/11/2000. 
40 Idem nota 37. 
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iniciado, respectivamente, em 16/06/1998 e 20/10/1998, de modo que ele foi 

prolongado por quase dois anos em razão de alguns pedidos de vista. O RE 

225.011-0/MG42, por sua vez, teve o julgamento iniciado apenas em 

01/02/2000 e, no geral, foi mais célere porque diversos ministros apenas 

reproduziram o voto proferido nos outros dois casos. 

Como já mencionado, nesses julgamentos foram aprofundadas duas 

correntes de entendimento sobre a impenhorabilidade dos bens da ECT. A 

primeira, defendida pelos Ministros Ilmar Galvão e Marco Aurélio, entende que 

os bens da ECT são penhoráveis, ficando vencida nesses três julgamentos. Já a 

segunda, defendida pelos Ministros Maurício Corrêa, Nelson Jobim, Moreira 

Alves, Carlos Velloso, Sydney Sanchez e Celso de Mello, entende pela 

impenhorabilidade dos bens da ECT. Consegui identificar ainda uma terceira 

corrente, que não aparecia nos dois acórdãos anteriores. Essa terceira 

corrente, apresentada no voto do Ministro Sepúlveda Pertence, que também 

fica vencido nos julgamentos, traz uma espécie de “voto médio”, como será 

explicado adiante. 

O Ministro Ilmar Galvão, ao defender a penhorabilidade dos bens da 

ECT vai um pouco além dos argumentos já colocados no seu voto no RE 

222.041-5/RS43, acrescentando que declara “a inconstitucionalidade da 

expressão ‘impenhorabilidade de seus bens, rendas e serviços’, contida no art. 

12 do Decreto-lei nº 509, de 1969.”44 e que o reconhecimento da 

constitucionalidade dessa expressão deixaria os credores da ECT 

desprotegidos, pois eles não teriam nem a penhora nem o regime de 

precatórios, já que esse é aplicável somente às entidades de direito público. 

Focando nesse último ponto, o Ministro afirma em seu voto no RE 229.696-

7/PE que, uma vez incompatível o sistema de precatórios com pessoas 

                                                                                                                                                     

41 Idem nota 38. 
42 Idem nota 39. 
43 Idem nota 36. 
44 Idem nota 37, voto do Min. Ilmar Galvão, p. 440. 
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jurídicas de direito privado, já que elas não têm orçamento, nem mesmo 

importa a natureza da atividade exercida por elas. Segundo o Ministro Ilmar 

Galvão, o sistema de orçamentos e precatórios é um “sistema manifestamente 

impróprio para empresas e sociedades, que assim são organizadas justamente 

para terem maior flexibilidade na execução de suas atividades”45. O Ministro 

ainda ressalta que se fosse reconhecido esse regime de precatórios o que se 

teria seria uma autarquia no lugar do que se pretendeu ser uma empresa. 

O Ministro Marco Aurélio também traz o precedente do RE 222.041-

5/RS e desenvolve a sua linha argumentativa de forma similar ao Ministro 

Ilmar Galvão. Segundo ele, a Constituição de 1967 já trazia a equiparação do 

regime jurídico das empresas estatais ao das empresas privadas, 

excepcionando apenas as empresas estatais exploradoras de atividades 

monopolizadas quanto aos tributos, e com a Constituição de 1988 nem mesmo 

essa exceção foi mantida, ressaltando a importância dessa equiparação no 

texto constitucional. Para o Ministro, o regime de precatórios está relacionado 

a bens públicos e como as empresas estatais são pessoas jurídicas de direito 

privado seus bens não são bens públicos, de modo a ser afastado o regime de 

precatórios, que é impróprio. 

Do outro lado da discussão, estão os ministros que reconhecem a 

impenhorabilidade dos bens da ECT e que defendem a possibilidade dessa 

empresa seguir o regime de precatórios para o pagamento das suas 

condenações judiciais. 

Quem capitaneia essa vertente é o Ministro Maurício Corrêa, Relator do 

RE 220.906-9/DF e redator para os acórdãos do RE 229.696-7/PE e do RE 

225.011-0/MG. O Ministro inicia seu voto trazendo o entendimento firmado no 

RE 100.433-9/RJ46, que foi julgado sob a vigência da Constituição de 1967, 

                                                 

45 Idem nota 38, voto do Min. Ilmar Galvão, p. 1091. 
46 Idem nota 34. 
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com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 1/69, e afirmando que a 

Constituição de 1988 não teria alterado o tratamento da matéria. Depois dessa 

colocação, o Ministro desenvolve dois argumentos. O primeiro é o de que, não 

obstante a equiparação entre empresas estatais e empresas privadas trazida 

pelo art. 173 da CF/88, essa equiparação ocorre com restrições vez que a 

própria Constituição determina, por exemplo, que as empresas estatais 

contratem por concurso público. O segundo argumento, ao invés de fazer 

ressalvas à aplicação do art. 173, a excepciona completamente, pois, segundo 

o Ministro, as empresas estatais prestadoras de serviços públicos não se 

subordinam às limitações do art. 173, vez que esse diz respeito à intervenção 

do Estado na economia, campo distinto do dos serviços públicos. Segundo o 

Ministro Maurício Corrêa, o fato da atividade exercida pela ECT constar do art. 

21, X, significa que ela já estaria excluída das regras do art. 173, vez que o 

próprio artigo coloca, em seu caput, a expressão “[r]essalvados os casos 

previstos nesta Constituição”. Desse modo, o Ministro considera recepcionado 

o DL nº 509/69 e o privilégio da impenhorabilidade dos bens da ECT por ele 

conferido, vez que não há afronta ao art. 173, da CF/88. 

Outro voto de destaque no mesmo sentido é o do Ministro Nelson 

Jobim, que inicia seu voto colocando que tanto a Constituição de 1967 quanto 

a Constituição de 1988 foram no sentido de que a atuação do Estado na 

economia é regida pelo princípio da subsidiariedade à iniciativa privada, sendo 

tal ideia ainda mais fortalecida na Constituição de 1988, com a definição em 

nível constitucional das situações de monopólio estatal. O Ministro Nelson 

Jobim então faz a mesma ressalva já feito pelo Ministro Maurício Corrêa, qual 

seja, essas restrições do art. 173 só se aplicam às empresas estatais 

exploradoras de atividade econômica, e o mesmo acontecia na Constituição de 

1967. Desse modo, o Ministro Nelson Jobim coloca algumas questões: “¿A 

Empresa de Correios e Telégrafos explora a atividade econômica a que se 

referia o § 2º do art. 163 de 1967 – hoje, art. 173, § 2º? ¿A ECT é um braço 

do estado-empresário? Ou, (¿) a ECT é uma empresa que opera em um setor 



                                                                                          

 
31 

que os textos de 1967, 1969 e 1988 sonegaram ao livre mercado?”47. Em 

resposta a essas questões, o Ministro coloca que a definição de uma atividade 

como atividade econômica ou serviço público é histórico-política, geralmente 

constante do texto constitucional e que a Constituição de 1988 já teria definido 

o serviço postal como atividade própria do Estado, ou seja, como serviço 

público e, assim sendo, é constitucional o art. 12 do DL nº 509/69. O Ministro 

finaliza: “[n]o mesmo sentido, GERALDO ATALIBA: ‘... a indisponibilidade, 

imprescritibilidade e impenhorabilidade dos bens públicos são formas de 

proteção aos fins a que eles servem. E alcançam as pessoas administrativas, 

inclusive sob a forma de empresa’. A afetação desses bens ao serviço público é 

a pedra de toque da questão. Resta o problema da execução da ECT. MOREIRA 

ALVES, no debate, dá a solução. Deve-se dar uma interpretação conforme ao 

art. 100 da CF, para submeter as execuções contra a ECT ao regime de 

precatório.”48. 

Em seu voto, o Ministro Moreira Alves destaca a dificuldade de 

distinguir os bens afetados e os bens não afetados à prestação do serviço 

público para definir aqueles que poderiam ou não ser penhorados, dialogando 

com a proposta feita pelo Ministro Sepúlveda Pertence, que irei expor mais 

adiante. Em relação a isso, o Ministro Moreira Alves ainda coloca que poderiam 

haver até mesmo rendas afetadas e essenciais para a continuidade do serviço 

público, como é evidente que se caracteriza a atividade prestada pela ECT. 

O Ministro Carlos Velloso também ressalta, em seu voto, a distinção 

entre empresas públicas que exercem atividade econômica e que prestam 

serviços públicos. Para ele, a equiparação ao regime jurídico das empresas 

privadas apenas se aplica às empresas estatais exploradoras de atividades 

econômicas e criadas dentro da lógica do art. 173 de atuação do Estado na 

economia. O Ministro vai além, afirmando que as empresas públicas 

                                                 

47 Idem nota 37, voto do Min. Nelson Jobim, p. 466. 
48 Idem nota 37, voto do Min. Nelson Jobim, p. 472-473. 
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prestadoras de serviço público tem natureza jurídica de autarquia sem, 

contudo, fazer qualquer consideração sobre as possíveis consequências 

práticas dessa afirmação e da sua incompatibilidade com o fato de que 

autarquias são pessoas jurídicas de direito público e as empresas estatais, 

ainda que prestem serviço público, são criadas e atuam sob a forma de 

pessoas jurídicas de direito privado. 

O Ministro Sydney Sanches proferiu voto curto, se limitando a citar o 

precedente do RE 100.433-9/RJ49 e a afirmar que ele se aplica, pois, ainda que 

ele tenha sido julgado durante a vigência da Constituição de 1967, a 

Constituição de 1988 não teria alterado o tratamento da matéria, 

acompanhando, desse modo, o voto do Ministro Maurício Corrêa. Quanto ao 

posicionamento do Ministro Sydney Sanches, acho interessante pontuar que, 

não obstante ele tenha trazido um precedente favorável a sua posição, ignorou 

precedente no sentido contrário, qual seja, o do RE 222.041-5/RS, julgamento 

no qual, ele também estava presente e não fez qualquer apontamento sobre a 

existência de posição já tomada pela Corte na ocasião do RE 100.433-9/RJ50 e 

sobre a aplicabilidade dessa posição mesmo após o advento da Constituição de 

1988. 

Quanto ao Ministro Celso de Mello, faço a observação de que seu voto 

não consta dos acórdãos, existindo somente a menção, nos extratos de ata, de 

seu posicionamento no mesmo sentido da maioria formada pelos Ministros 

Maurício Corrêa, Nelson Jobim, Moreira Alves, Carlos Velloso e Sydney 

Sanches. 

A terceira corrente que mencionei anteriormente é apresentada pelo 

Ministro Sepúlveda Pertence. Esse Ministro, na minha leitura, apresenta um 

“voto médio”, pois não afirma a impenhorabilidade absoluta dos bens da ECT, 

                                                 

49 Idem nota 34. 
50 Idem nota 34. 
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mas também não nega completamente a impenhorabilidade de todos os bens 

da ECT. Para o Ministro Sepúlveda Pertence, ainda que essas empresas 

estatais prestem serviço público não é possível desconsiderar que, por opção 

do Estado, elas constituem pessoas jurídicas de direito privado, de modo que 

essa opção estatal deve ser equilibrada com a essencialidade e a continuidade 

do serviço público. Segundo o Ministro, essa opção estatal induz, em regra, à 

penhorabilidade dos bens da empresa, em razão da preeminência do direito 

comum, devendo ficar ressalvadas apenas as medidas necessárias à 

continuidade do serviço público, ou seja, excluídos dessa penhorabilidade os 

bens afetados à prestação do serviço público. Continuando nesse raciocínio o 

Ministro Sepúlveda Pertence coloca: “[d]o que se segue (...) estar correto 

Athos Carneiro ao notar o regime de bens de empresas estatais prestadoras de 

serviço público, no final das contas, é o mesmo das concessionárias privadas 

dos mesmos serviços estatais, às quais, frisa, jamais se pretendeu estender o 

sistema de precatórios.”51. O Ministro desenvolve a questão: “[o] problema, 

assim, é saber se constitui privilégio inconciliável com a Lei Fundamental a 

outorga por lei ordinária a determinada empresa pública da impenhorabilidade 

universal do seu patrimônio e não apenas dos bens afetados ao serviço público 

de que seja delegatária ou concessionária, de tal modo a não deixar alternativa 

ao sistema do precatório para a execução judicial de seus débitos.”52. 

Finalizando o seu voto, o Ministro Sepúlveda Pertence afirma que considera o 

sistema de precatórios um privilégio não extensível às empresas estatais, que 

não possuem orçamento, inexistindo uma regulação para instrumentalizar esse 

eventual regime de precatórios, de modo que julga inconstitucional o art. 12 

do DL nº 509/69 no que diz respeito à impenhorabilidade de bens não afetados 

ao serviço público de que é delegatária a ECT. 

                                                 

51 Idem nota 37, voto do Min. Sepúlveda Pertence, p. 496. 
52 Idem nota 37, voto do Min. Sepúlveda Pertence, p. 497. 
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Diante do exposto, me parece que o Ministro Sepúlveda Pertence traz 

algumas questões relevantes que não são devidamente enfrentadas pela 

posição majoritária formada no julgamento. A primeira questão é: já que o 

argumento para dar impenhorabilidade para os bens da ECT é o de que ela 

presta um serviço público, porque não atribuir essa impenhorabilidade apenas 

aos bens afetados ou que sejam essenciais para essa prestação? A única 

resposta a esse questionamento vem do Ministro Moreira Alves, que ressaltou 

a dificuldade prática de realizar essa distinção entre bens afetados ou não, 

sem, contudo, enfrentar outra dificuldade prática, qual seja, a de 

operacionalizar um sistema de precatórios para a ECT sem orçamento e sem 

regulação normativa, segunda questão levantada pelo Ministro Sepúlveda 

Pertence, que já havia sido colocada pelo Ministro Ilmar Galvão. 

Outra questão me parece pertinente. O fundamento principal para 

conceder a impenhorabilidade aos bens da ECT é o fato de que ela é 

prestadora de serviço público, o que afasta o regime jurídico das empresas 

privadas e faz incidir um regime jurídico público. Essa argumentação é feita 

com base somente na Constituição, mas não fica claro se a impenhorabilidade 

é natural de todos os bens das empresas estatais prestadoras de serviços 

públicos ou se é válida apenas para a Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos em razão do diploma legal que a concede. Desse modo, esses 

acórdãos paradigmas, embora apresentem fundamentação genérica e 

eventualmente aplicável a todas as empresas estatais prestadoras de serviços 

públicos, parecem resolver somente os casos ligados à ECT. 

Não obstante essas questões que podem ser levantadas, em razão 

desses três julgamentos, diversos outros casos foram julgados, fundamentados 

basicamente nessa jurisprudência formada. São eles o RE 220.699-3/SP, RE 

230.161-6 AgR/CE, RE 220.907-5/RO, RE 229.444-8/CE, RE 204.635-3 AgR-

ED/RS, AI 410.330-0 ED/SP, AI 313.854-0 AgR/CE, RE 220.902-3/PE e RE 
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230.051-6/SP53, todos envolvendo a Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos e julgados entre os anos de 2000 e 2003. É possível observar 

também que diversos desses julgamentos ocorreram antes mesmo da 

publicação dos acórdãos dos casos paradigmas (que só ocorreu em 

14/11/2002 para o RE 220.906-9/DF e em 19/12/2002 para o RE 229.696-7 e 

RE 225.011-0/MG), ainda que esses três acórdãos fossem praticamente a 

única fundamentação para os posteriores. 

 

3.1.3. O caso do Metrô de São Paulo 

Essa jurisprudência formada e que passa a ser aplicada pacificamente 

em diversos casos só é novamente enfrentada em 06/10/2005, com o 

julgamento da Ação Cautelar 669-4/SP54, justamente quando empresa estatal 

diversa da ECT requereu, no Supremo Tribunal Federal, a mesma 

impenhorabilidade para os seus bens. 

Nessa Ação Cautelar, a Companhia do Metropolitano de São Paulo 

(Metrô de São Paulo), sociedade de economia mista, requer a suspensão dos 

efeitos de decisão judicial que determinou a penhora de seus recursos 

financeiros55 em razão de condenação em ação de cobrança. O Metrô alega ser 

                                                 

53 STF : RE 220.699-3/SP, Min. Rel. Moreira Alves, j. 12/12/2000; RE 230.161-6 AgR/CE, Min. 
Rel. Néri da Silveira, j. 17/04/2001; RE 220.907-5/RO, Min. Rel. Carlos Velloso, j. 12/06/2001; 
RE 229.444-8/CE, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 19/06/2001; RE 204.635-3 AgR-ED/RS, Min. Rel. 

Maurício Corrêa, j. 26/06/2001; AI 410.330-0 ED/SP, Min. Rel. Nelson Jobim, j. 25/09/2001 ; AI 

313.854-0 AgR/CE, Min. Rel. Néri da Silveira, j. 25/09/2001; RE 220.902-3 ED/PE, Min. Rel. 
Moreira Alves, j. 12/03/2002; RE 230.051-6/SP, Min. Rel. Maurício Corrêa, j. 11/06/2003. 
54 STF: AC 669-4/SP, Min. Rel. Carlos Britto, j. 06/10/2005. 
55 Não obstante possa haver discussão sobre a possibilidade de enquadrar recursos financeiros 
como bens e incluir esse acórdão na minha pesquisa, optei por não excluí-lo por dois motivos. O 
primeiro consiste no fato de que esse é um acórdão importante para a análise da jurisprudência 
do STF referente à impenhorabilidade e, portanto, excluí-lo poderia levar a uma análise 

incompleta, de modo que considerei, para esse fim, um conceito mais amplo de “bem”, 
coincidente, em certa medida, com a noção de “patrimônio”. O segundo motivo é o fato de que o 
próprio STF não faz qualquer distinção entre a impenhorabilidade sobre “bens” e sobre esses 
“recursos financeiros”. 
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empresa estatal prestadora de serviços públicos e requer o reconhecimento da 

impenhorabilidade dos seus bens do mesmo modo que a ECT. Nesse sentido, o 

Metrô de São Paulo pretende poder continuar com o esquema de pagamentos 

apresentado judicialmente para a quitação do débito em parcelas mensais de 

R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). 

Nesse caso, as posições firmadas nos casos da ECT voltam a se 

apresentar, dessa vez, acrescidas da discussão sobre a aplicabilidade do 

precedente da ECT ao Metrô. 

O Ministro Relator Carlos Britto começa seu voto indagando se é 

possível aplicar a decisão sobre uma empresa pública (ECT) a uma sociedade 

de economia mista (Metrô de São Paulo). Sem aprofundar muito a resposta a 

essa indagação, o Ministro Relator afirma que sim, até mesmo pelo fato de que 

o Metrô de São Paulo seria praticamente uma empresa pública, “visto que 

99,583692% do seu capital provém de recursos estritamente públicos”56. Em 

seguida, o Ministro Carlos Britto coloca que os bens vinculados à prestação do 

serviço público não podem ser objeto de penhora, ainda que pertençam a 

pessoas jurídicas de direito privado, fazendo referência ao princípio da 

continuidade do serviço público. 

O Ministro Carlos Velloso retoma a sua distinção já apresentada no 

caso da ECT entre empresas estatais prestadoras de serviços públicos e 

empresas estatais exploradoras de atividade econômica para afirmar que as 

primeiras, na verdade, tem natureza de autarquia, “que segue as regras do 

direito privado, porque ela precisa de uma maior maleabilidade.”57, vez que já 

tem que arcar com diversos ônus, por exemplo, a exigência de contratar por 

concurso público. 

                                                 

56 Idem nota 54, voto do Min. Carlos Britto, p. 10. 
57 Idem nota 54, voto do Min. Carlos Velloso, p. 24. 
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Outro ministro com voto no sentido de provimento da ação cautelar 

para suspender a penhora é o Ministro Sepúlveda Pertence. Ele retoma o 

precedente do RE 220.906-9/DF58, relembrando que havia ficado vencido, mas 

que não pode negar a pertinência do decidido nesse precedente no presente 

caso, vez que tanto a ECT quanto o Metrô são empresas estatais prestadoras 

de serviços públicos essenciais. 

Por outro lado, o Ministro Marco Aurélio reitera o seu posicionamento 

de que não é possível aplicar a impenhorabilidade e o regime de precatórios a 

pessoas jurídicas de direito privado, ainda mais as que exercem atividade 

econômica, como no presente caso. O Ministro ainda nega a aplicação do 

precedente da ECT, pois ela é empresa pública, com capital integralmente 

público, e o Metrô é sociedade de economia mista. Por fim, o Ministro faz uma 

crítica ao sistema de precatórios, já que ele cria uma situação na qual as 

pessoas jurídicas de direito público não honram as suas dívidas e essa 

possibilidade não deve ser dada também às pessoas jurídicas de direito 

privado. 

Sobre esse julgamento, acho importante fazer uma anotação de que a 

posição do Ministro Carlos Britto me parece muito mais pontual e parecida a do 

Ministro Sepúlveda Pertence nos casos da ECT, pois declara a 

impenhorabilidade desses recursos financeiros exatamente porque eles são 

necessários à prestação do serviço público, sem declarar a impenhorabilidade 

de todos os bens, rendas e serviços, de forma genérica e absoluta, como 

ocorreu no caso ECT. Acredito que isso possa ser explicado por dois fatores. O 

primeiro, pelo fato de que o Metrô de São Paulo não tem um diploma legal 

como a ECT que concede essa impenhorabilidade genérica e absoluta, de modo 

que a decisão do STF pode ser tomada, como foi no caso, sem 

necessariamente enfrentar essa amplitude e resolvida apenas no caso concreto 

                                                 

58 Idem nota 37. 
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da decisão judicial questionada. O segundo fator é o de que esse acórdão 

consiste na decisão apenas de uma Ação Cautelar e não na decisão definitiva, 

na qual a impenhorabilidade como um todo poderia ter que ser enfrentada. 

 

3.1.4. O caso da Eletronorte e sua repercussão geral 

O último acórdão da minha pesquisa no tocante à impenhorabilidade é 

o RE 599.628/DF59. Nesse caso, a sociedade de economia mista Centrais 

Elétricas do Norte do Brasil S/A (Eletronorte) requer a aplicabilidade do regime 

de precatórios para o pagamento de condenações judiciais, caso que ainda 

teve reconhecida Repercussão Geral, o que significa que essa decisão deve ser 

aplicada a todos os Recursos Extraordinários que versem sobre a mesma 

questão constitucional. 

Dessa vez, o Supremo Tribunal Federal optou por não conceder a 

impenhorabilidade aos bens da sociedade de economia mista no caso, 

apresentando resultado diferente dos acórdãos anteriores que indicavam uma 

jurisprudência no caminho exatamente contrário. 

O Ministro Relator Carlos Ayres Britto, no sentido da jurisprudência já 

firmada da Corte, apresentou posição de que as empresas estatais prestadoras 

de serviços públicos não têm bens penhoráveis. O Ministro também colocou 

que a razão para a existência do regime de precatórios reside basicamente no 

Estado enquanto prestador de serviços públicos, pois visa à continuidade dessa 

prestação, justificando a aplicação do regime de precatórios às empresas 

estatais prestadoras de serviços públicos que, por exercerem esta atividade, 

não estão submetidas ao art. 173, §1º da Constituição Federal. O Ministro 

completa dizendo que essa finalidade estatal é o próprio fundamento para a 

                                                 

59 RE 559.628/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Redator p/ acórdão Min. Joaquim Barbosa, j. 
25/05/2011. 
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existência de um regime jurídico de direito público e que quando o Estado 

exerce essa finalidade, ainda que por meio de sua Administração indireta, está 

prestando “diretamente” esses serviços, vez que não se trata de prestação por 

meio da iniciativa privada. Reforçando essa ideia, o Ministro afirma que a 

Eletronorte é delegatária da União e não concessionária ou permissionária e, 

portanto, se insere no conceito do art. 175 de prestação direta de serviços 

públicos. Isso leva o Ministro à ideia de que a Eletronorte pode ser incluída no 

conceito de “Fazenda Pública” do art. 100 da Constituição e consequentemente 

deve seguir o regime de precatórios. O Ministro Ayres Britto afirma ainda que o 

regime de precatórios é uma prerrogativa da Administração Pública, direta ou 

indireta, exceto se, nesse último caso, se tratar de pessoa jurídica que 

desenvolva atividade econômica, o que não ocorre no caso já que a Eletronorte 

é prestadora de serviços públicos de titularidade da União. A outra alternativa 

seria o regime comum de execução por penhora, que poderia recair sobre bens 

e rendas sem os quais seria impossível continuar a prestação da atividade 

essencial que lhe foi delegada. 

O Ministro Ayres Britto ainda rebate as alegações de ausência de 

orçamento para instrumentalizar o regime de precatórios, argumentação que 

havia ficado ausente nos votos dos acórdãos anteriores. Segundo ele, já há a 

previsão do orçamento do art. 165, §5º, I e II, da CF/8860, que abarcaria essas 

situações. Além disso, as empresas estatais dependentes de recursos da União 

já seguiriam um regime de pagamento de débitos judiciais similar ao dos 

precatórios e aquelas não-dependentes teriam orçamento aprovado por 

decreto presidencial, o que afastaria o argumento da impossibilidade de 

                                                 

60 Constituição Federal de 1988. “Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 
I - o plano plurianual; 
II - as diretrizes orçamentárias; 
III - os orçamentos anuais. 
§ 5º - A lei orçamentária anual compreenderá: 

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da 
administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; 
II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, 
detenha a maioria do capital social com direito a voto;”. 
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pagamento pelo regime de precatórios. Finalizando essa ideia, o Ministro Ayres 

Britto coloca que “[a] conclusão a que se chega é que há, sim, um orçamento 

a governar as estatais.”61. 

Votaram com o Ministro Relator Ayres Britto, para provimento do 

Recurso e reconhecimento da impenhorabilidade dos bens da Eletronorte e do 

seu seguimento do regime de precatórios, os Ministros Gilmar Mendes e Dias 

Toffoli. O Ministro Dias Toffoli acrescentou aos argumentos trazidos pelo 

Relator que o estatuto da Eletronorte a dirige especificamente para a prestação 

de um serviço público, limitando sua atividade econômica, vez que ela deve 

atuar em áreas de menor interesse econômico, o que demonstra que o seu 

objetivo de prestação do serviço se sobrepõe a qualquer intenção de lucro. 

Por outro lado, os Ministros Joaquim Barbosa, Cármen Lúcia, Ellen 

Gracie, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Cezar Peluso formaram 

a maioria, negando a possibilidade de serem reconhecidos como 

impenhoráveis os bens da Eletronorte e dessa empresa seguir o regime de 

precatórios. 

O Ministro Joaquim Barbosa, que abriu a divergência e foi 

posteriormente indicado como redator do acórdão, iniciou o seu voto 

questionando se a atividade prestada pela Eletronorte seria, efetivamente, um 

serviço público, tendo em vista o processo de privatização do setor de energia 

nos anos 90. O Ministro acrescenta ainda que a Eletronorte atuaria em 

igualdade de condições com empresas privadas e que “a extensão do regime 

de precatório poderia desequilibrar artificialmente as condições de 

concorrência. Também relevante é a circunstância de a concorrente ser 

sociedade de economia mista, voltada à exploração lucrativa em benefício de 

seus acionistas, sejam eles entidades públicas ou privadas.”62. Em aditamento 

                                                 

61 Idem nota 59, voto do Min. Ayres Britto, p. 177. 
62 Idem nota 59, voto do Min. Joaquim Barbosa, p. 186. 
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ao voto, o Ministro Joaquim Barbosa ainda explica que nega a aplicação dos 

precedentes dos casos da ECT aqui, pois naqueles não havia concorrência. 

A Ministra Ellen Gracie reitera os argumentos apresentados pelo 

Ministro Joaquim Babosa e ainda acrescenta que o conceito de “Fazenda 

Pública” do art. 100 abrange tão somente as pessoas jurídicas de direito 

pública. Sobre os fundamentos apresentados pelo Ministro Ayres Britto, a 

Ministra responde que “[à]s preocupações quanto à continuidade dos serviços 

públicos, sobre não se prestarem de fato com a relevância pressuposta, 

porquanto o acesso aos serviços de energia na região norte não dependem 

exclusivamente da Eletronorte, tem outro encaminhamento que é o 

reconhecimento da impenhorabilidade dos bens que eventualmente venham a 

ser considerados indispensáveis.”63. 

Essa mesma consideração é feito pelo Ministro Luiz Fux: “Com efeito, a 

qualidade de prestadora de serviço público da alçada da União, ostentada pela 

recorrente, tem o condão de acarretar apenas – e, nesse mesmo sentido, acho 

que tem que ficar consignado isso no acórdão – a impossibilidade de penhora 

dos bens que são afetados diretamente à prestação desses serviços que tem 

natureza pública, porquanto eles atendem ao interesse de toda a 

coletividade.”64; e pelo Ministro Ricardo Lewandowski: “O fato de 

eventualmente alguns bens da empresa serem impenhoráveis, a meu ver, não 

implica na alteração do regime de execução.”65. 

Quanto ao Ministro Cezar Peluso, acrescenta apenas que o regime de 

precatórios, por ser excepcional, só pode ser alargado analogicamente em 

casos estritos, o que não se verifica no presente caso. 

                                                 

63 Idem nota 59, voto do Min. Ellen Gracie, p. 211. 
64 Idem nota 59, voto do Min. Luiz Fux, p. 213. 
65 Idem nota 59, voto do Min. Ricardo Lewandowski, p. 182. 
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Como é possível notar, a decisão do caso Eletronorte foi, em termos de 

resultado, exatamente no sentido contrário da jurisprudência pacífica formada 

nos casos da ECT e também aplicada ao Metrô de São Paulo. Restam 

pertinentes algumas das dúvidas que eu coloquei quando da comparação das 

decisões nos casos da ECT com o do Metrô de São Paulo, entre elas qual teria 

sido a importância do DL nº 509/69 na atribuição da impenhorabilidade à ECT 

e se a decisão do Metrô teria sido a mesma se fosse uma decisão definitiva e 

genérica (não sobre uma penhora específica de um determinado bem) sobre a 

impenhorabilidade dos bens da empresa. Esses são apenas questionamentos, 

para os quais não é possível dar uma resposta com base nos dados coletados, 

mas acredito que sejam importantes para uma reflexão sobre a análise feita.  

Quanto a isso, acredito que o Decreto-lei tenha facilitado a aplicação da 

característica, vez que, nessa situação, cabe ao STF somente dizer sobre a 

constitucionalidade da previsão legal da impenhorabilidade, de modo que nos 

casos nos quais não há previsão legal como essa é preciso ir além e não 

somente dizer que um diploma legal está de acordo com a Constituição, mas 

afirmar que a impenhorabilidade é uma decorrência da própria lógica 

constitucional e diretamente dela extraída, sem o apoio do texto legal 

expresso.  

Essa questão permanece ao se considerar que o Metrô de São Paulo 

desistiu da ação principal na qual ocorreria o julgamento definitivo do caso, de 

modo que a quitação dos débitos continuou a ocorrer conforme o esquema de 

pagamentos apresentado judicialmente pela sociedade de economia mista. No 

julgamento da ação principal, seria decidido se a impenhorabilidade é aplicável 

a todos os bens dessa empresa ou apenas aos essenciais à prestação do 

serviço público, ocasião na qual a importância de um diploma legal para o 

reconhecimento da impenhorabilidade poderia ser verificada. 

Outra questão a ser colocada é, ainda que em termos de resultado a 

decisão da Eletronorte difira das anteriores, será que ela apresenta 
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fundamentos contraditórios com os dos precedentes? Nesse sentido, me 

parece que o Ministro Joaquim Barbosa fez o esforço de demonstrar que não, 

trazendo, além da natureza da atividade (serviço público ou atividade 

econômica) outros dois fatores de análise para a atribuição da 

impenhorabilidade e do regime de precatórios, quais sejam, a existência ou 

não de concorrência com outras empresas e a finalidade de lucro. 

Considerando isso, é possível afirmar que não houve uma ruptura com a 

jurisprudência da Corte até então construída, vez que a ECT e o Metrô de São 

Paulo atuam em regime de monopólio na prestação dos serviços públicos que 

lhe foram atribuídos. 

Outro ponto interessante a ser ressaltado da decisão da Eletronorte é 

que parece ter ganho força a noção da dificuldade, tanto prática quanto 

interpretativa, de reconhecer o regime de precatórios para empresas estatais, 

vez que essa questão é muito mais abordada e aprofundada pelos Ministros, 

das duas posições diferentes. Além disso, vale pontuar que parece ter sido 

retomada, ainda que com algumas nuances diferentes, especialmente pelos 

Ministros Ellen Gracie, Ricardo Lewandowski e Luiz Fux, o posicionamento 

apresentado pelo Ministro Sepúlveda Pertence nos casos paradigmas da ECT 

de que não é necessário atribuir uma impenhorabilidade genérica a todos os 

bens da empresa estatal para garantir a continuidade da prestação do serviço 

público, devendo ser impenhoráveis somente os bens afetados a esse fim. 

 

3.1.5. Conclusões parciais 

Nesse momento, retomo a minha hipótese de pesquisa quanto à 

impenhorabilidade. Ela coincide com a posição do Ministro Sepúlveda Pertence, 

contudo, não posso dizer que ela tenha sido confirmada na visão geral. 

Durante anos de decisões de casos sobre a ECT, essa hipótese foi 

expressamente negada, tendo, inclusive, o Ministro Sepúlveda Pertence sido 
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considerado vencido nos casos paradigmáticos dessa empresa. Nessa 

jurisprudência, a questão do serviço público aparece e é essencial para a 

decisão sobre a impenhorabilidade, mas ela não é considerada a partir da 

perspectiva da atividade à qual se presta o bem e sim a partir da atividade à 

qual se presta a empresa estatal como um todo. 

Já nos casos do Metrô de São Paulo e da Eletronorte, me parece que a 

decisão se aproxime mais da minha hipótese de pesquisa, mas não chegue a 

confirmá-la por uma diferença de grau. A penhora do caso do Metrô de São 

Paulo foi suspendida porque incidiu sobre recursos financeiros necessários à 

prestação do serviço público e as propostas dos Ministros Ellen Gracie, Ricardo 

Lewandowski e Luiz Fux no caso da Eletronorte também são de considerar 

impenhoráveis apenas aqueles bens essenciais à continuidade dessa prestação. 

Desse modo, a perspectiva passa da atividade exercida pela empresa como um 

todo para o bem em si, singularmente considerado, contudo, não parece ser 

suficiente a mera afetação do bem à prestação do serviço (como eu havia 

considerado em minha hipótese de pesquisa), exigindo-se, para que ele seja 

considerado impenhorável, que o bem seja essencial à continuidade da 

prestação do serviço, já que é possível imaginar que nem todos os bens 

envolvidos na prestação de um serviço público sejam fundamentais para sua 

continuidade. 

Mesmo tendo feito uma análise exaustiva sobre a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal me parece que não há uma resposta muito clara a 

respeito da impenhorabilidade dos bens das empresas estatais, especialmente 

considerando o caso Eletronorte. Como esse caso teve reconhecida sua 

Repercussão Geral e teve resultado oposto ao da jurisprudência anterior, seria 

necessário analisar como essa decisão foi aplicada nos Recursos 

Extraordinários sobrestados. Ou seja, se foi aplicado tão somente o resultado, 

de negação da impenhorabilidade a empresas estatais, ou se foram 

considerados também os argumentos desse caso e dos anteriores, de modo 
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que essa impenhorabilidade geral só não seria extensível às empresas estatais 

com finalidade lucrativa e que tivessem atuando em concorrência com outras 

empresas, podendo ser atribuída para empresas estatais prestadoras de 

serviços públicos em regime de monopólio. 

 

3.2. Imunidade tributária recíproca 

 Sobre imunidade tributária recíproca, encontrei 33 (trinta e três) 

acórdãos pertinentes em minha pesquisa66. 

 

3.2.1. Os julgamentos anteriores à Constituição de 1988 

 Desses acórdãos, 10 (dez) foram julgados antes do advento da 

Constituição de 1988, sendo que, em todos, a empresa estatal envolvida no 

caso era uma sociedade de economia mista e a imunidade tributária não foi 

aplicada. Nos primeiros desses acórdãos, pude observar duas fundamentações 

diferentes, ainda que nos casos concretos o resultado tenha sido o mesmo, de 

não aplicabilidade da imunidade tributária recíproca. 

 A primeira fundamentação aparece no RE 23.669/DF67 e no RE 

46.436/SP68. Nesses dois acórdãos, a empresa estatal envolvida era o Banco 

do Brasil S/A, sociedade de economia mista, que requeria a imunidade 

tributária com base no argumento de que presta serviços públicos delegados 

pela União. Nos dois casos, a imunidade tributária recíproca foi negada, pois o 

                                                 

66 A seleção dos acórdãos pertinentes foi feita a partir da exclusão de tributos que não são 
relacionados a bens ou a patrimônio. Assim, excluí todos os tributos que não tinham como fato 

gerador a propriedade de um bem ou que não utilizam o valor desse para compor a sua base de 
cálculo. 
67 STF: RE 23.669/DF, Rel. Min. Orosimbo Nonato, j. 01/09/1953. 
68 STF: RE 46.346/SP, Rel. Min. Villas Boas, j. 25/01/1961. 
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STF considerou que os bens sobre os quais incidiam os tributos discutidos 

eram destinados a atividade diversa do serviço público delegado ao Banco do 

Brasil pela União. Nesse sentido, o Ministro Villas Boas, no segundo acórdão, 

relata que a tese da decisão recorrida é a de que “(...) a imunidade tributária, 

de que goza o Banco do Brasil, deverá ser entendida na medida em que se 

torne ela necessária ao eficiente exercício das funções públicas que lhe forem 

delegados [sic].”69, mantendo a decisão pelos mesmos fundamentos. Assim, a 

primeira fundamentação que pode ser identificada nos acórdãos sobre 

imunidade tributária recíproca é a de que ela se aplica aos bens destinados à 

prestação de serviços públicos delegados pela entidade federativa, à qual a 

empresa estatal se vincula. 

 Já a segunda fundamentação não apresenta essa maleabilidade para a 

aplicação da imunidade tributária a partir da destinação dos bens ou das 

funções exercidas pela empresa estatal, se baseando na formulação de que as 

sociedades de economia mista, por terem patrimônio com formação mista 

(capitais públicos e privados) não podem ser consideradas entidades 

autárquicas e, portanto, não podem lhes ter estendida a imunidade tributária. 

Essa fundamentação pode ser observada no RMS 2.724/DF70 e no RE 

50.327/PE71, nos quais eram partes sociedades de economia mista, o Banco 

Nacional de Crédito Cooperativo e o Banco do Nordeste do Brasil S/A, 

respectivamente. 

 Os casos seguintes, o RE 28.341 embargos/SP72 e o RE 66.888/MG73, 

indicam ter sido consolidada a segunda fundamentação apresentada 

inicialmente, inclusive para o Banco do Brasil, que é parte no primeiro desses 

casos. Esses dois acórdãos são fundamentados na Súmula 76, do Supremo 

                                                 

69 Idem nota 68, Relatório, p. 1515. 
70 STF: RMS 2.724/DF, Rel. Min. Edgard Costa, j. 07/05/1956. 
71 STF: RE 50.327/PE, Rel. Min. Ribeiro da Costa, j. 11/09/1962. 
72 STF: RE 28.341 embargos/SP, Rel. Min. Victor Nunes Leal, j. 18/10/1965. 
73 STF: RE 66.888/MG, Rel. Min. Themistocles Cavalcanti, j. 05/05/1969. 
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Tribunal Federal, segundo a qual “[a]s sociedades de economia mista não 

estão protegidas pela imunidade fiscal do art. 31, V, "a", Constituição 

Federal.”74, sem ser considerado o afastamento desse enunciado pelo 

argumento da prestação de serviço público75. No RE 66.888/MG76, o Ministro 

Relator Themistocles Cavalcanti ainda ressalta a diferenciação entre a pessoa 

da sociedade de economia mista e a pessoa da entidade federativa à qual ela 

se vincula e, além da Súmula 76, invoca a Súmula 7977, para afirmar que a 

imunidade tributária que teria sido reconhecida ao Banco do Brasil em outros 

julgados trata-se, na verdade, de isenção fiscal, tanto que se limita aos 

tributos federais. 

 Essa diferenciação entre a sociedade de economia mista e a entidade 

federativa à qual ela se vincula também aparece na Ação Cível Originária 231-

1/MG78, como argumento para a não extensão da imunidade tributária da 

entidade federativa à empresa estatal, sendo tal extensão possível somente 

para as autarquias. Contudo, nesse caso, o argumento principal para a não 

aplicabilidade da imunidade tributária recíproca é a equiparação das empresas 

estatais às empresas privadas, feita pelo art. 170, §2º e §3º, da Constituição 

de 1967, com a redação dada pela EC nº 1/69. 

                                                 

74 STF: Súmula 76, aprovada em 13/12/1963. 
75 Vale apontar que os precedentes que deram origem à Súmula 76 não foram selecionados pela 

minha busca no banco de dados do STF. Isso ocorre, pois, na ementa e na indexação desses 

acórdãos, consta somente o nome da empresa estatal envolvida no caso, sem referência aos 
termos “empresa estatal”, “empresa pública” ou “sociedade de economia mista”, sendo inviável 
criar uma chave de pesquisa que abarcasse esses acórdãos. Não obstante isso, os dois acórdãos 
citados como precedentes da súmula 76 (RMS 7745/SP e RMS 9348/DF) seriam impertinentes, 
pois tratam da extensão da suposta imunidade tributária de que gozam as sociedades de 
economia mista às empresas privadas que com elas contratam, questão que extrapola o objeto 
desta pesquisa. 
76 Idem nota 73. 
77 STF: Súmula 79, “O Banco do Brasil não tem isenção de tributos locais.”, aprovada em 
13/12/1963. 
78 STF: ACO 231-1/MG, Rel. Min. Decio Miranda, j. 21/02/1979. 
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 Após esses julgados, o argumento do serviço público só é retomado no 

RE 75.000/SP79, no qual a Petrobrás requer imunidade tributária relativa a 

imposto de transmissão de imóveis inter vivos, alegando que, por executar 

serviço de monopólio da União que lhe foi outorgado, deveria ter reconhecido o 

mesmo direito à imunidade tributária concedido à própria União. Nesse caso, 

foi reconhecido que não se aplica a imunidade tributária, vez que a Petrobrás 

não presta serviço público, que não é caracterizado pelo mero monopólio do 

Estado. Nas palavras do Ministro Relator Antonio Neder “[v]ê-se que a 

combinação dos artigos 163 e 169 da Carta Política demonstra que a finalidade 

perseguida pelo constituinte no que diz respeito ao monopólio foi o de apenas 

legalizá-lo como exceção ao regime da livre iniciativa que ela instituiu, e não 

de transformá-lo em serviço público inerente à estrutura política da União 

Federal (...). Se não se trata de serviço público e sim de monopólio legalizado 

para proteger interesse geral, não se tem como aceitar a tese da 

Recorrente.”80. 

 Não obstante essa retomada do argumento do serviço público no caso 

mencionado acima, os casos seguintes, o RE 113.055-5/SP81 e o RE 104.236-

2/MG82, retornam à mera aplicação da fórmula de que, às sociedades de 

economia mista, não se estende a imunidade tributária de que gozam a União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, diferenciando as pessoas jurídicas do 

ente federado e da pessoa da Administração indireta. 

 

                                                 

79 STF: RE 75.000/SP, Rel. Min. Antonio Neder, j. 27/05/1980. 
80 Idem nota 79, voto do Min. Antonio Neder, p. 255. 
81 STF: RE 113.055-5/SP, Rel. Min. Djaci Falcão, j. 27/10/1987. 
82 STF: RE 104.236-2/MG, Rel. Min. Sydney Sanches, j. 05/04/1988. 
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3.2.2. Os primeiros julgados após a Constituição de 1988 e o 

argumento da prestação de serviço público 

 Nos acórdãos mencionados, já é possível identificar grande parte dos 

argumentos que aparecem nos julgamentos que se dão na vigência da 

Constituição de 1988, sendo o primeiro deles o do RE 407.099-5/RS83, que 

ocorre somente em 2004. Nesse caso, a Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos, empresa pública, requer lhe seja estendida a imunidade tributária 

recíproca. Em seu voto, o Ministro Relator Carlos Velloso cita os julgamentos 

que tratam de impenhorabilidade84 para reproduzir a tese já consolidada 

nesses julgados de que as empresas estatais prestadoras de serviços públicos 

distinguem-se das empresas estatais exploradoras de atividade econômica sem 

monopólio, vez que as primeiras não se sujeitam à equiparação de regime 

jurídico das empresas privadas, prevista no art. 173 da Constituição. Essa 

equiparação teria sido prevista somente no que diz respeito à participação do 

Estado na economia em regime de concorrência, de modo que quando se trata 

da prestação de serviços públicos, deve ser seguido o regime jurídico de direito 

público, aplicando-se a imunidade tributária recíproca. 

 A semelhança do que ocorreu nos casos sobre a impenhorabilidade de 

bens das empresas estatais, esse acórdão envolvendo a ECT e fundamentado 

na prestação de serviços públicos, para aplicar uma característica do regime 

jurídico dos bens públicos aos bens das empresas estatais, tornou-se o 

acórdão paradigma, sendo citado e reproduzido em diversas decisões 

posteriores. Verifiquei isso no julgamento do RE 398.630-9/SP85 e do RE 

354.897-2/RS86, nos quais há basicamente a reprodução do voto do Ministro 

                                                 

83 STF: RE 407.099-5/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 22/06/2004. 
84 Os julgamentos citados pelo Ministro Carlos Velloso são os casos paradigmas sobre a 
impenhorabilidade da ECT. Vide notas 37, 38 e 39. 
85 STF: RE 398.630-9/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 17/08/2004. 
86 STF: RE 354.897-2/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 17/08/2004. 
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Carlos Velloso no acórdão paradigma, sendo que nos dois casos a empresa 

estatal envolvida também é a ECT. 

 Esses argumentos só passam a ser enfrentados novamente e 

aprofundados no julgamento da Questão de Ordem87 e do Agravo Regimental88 

da Ação Cível Originária 765-1/RJ89, na qual a Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos alega a existência de conflito federativo na cobrança de IPVA pelo 

Estado do Rio de Janeiro e requer o reconhecimento de sua imunidade 

tributária. 

Na Questão de Ordem, a discussão principal é sobre a existência de 

conflito federativo a permitir a Ação Cível Originária pelo art. 102, I, f, da 

Constituição Federal90. O Ministro Relator Marco Aurélio afirma que não, 

declinando da competência, pois o fato da ECT ser pessoa jurídica de direito 

privado afastaria a configuração de conflito federativo, de modo que a ACO só 

caberia se estivessem envolvidos entes da Administração indireta com 

personalidade de direito público.  

Já o Ministro Eros Grau, posteriormente nomeado como redator para o 

acórdão, retoma que o serviço postal prestado pela ECT é serviço público, 

ensejando sua equiparação à Fazenda Pública e recebendo os mesmos 

privilégios, inclusive a imunidade tributária. Observo que o Ministro Eros Grau 

acaba por adiantar seu posicionamento quanto ao mérito da questão, ou seja, 

quanto à aplicabilidade da imunidade recíproca, para afirmar que a imunidade 

                                                 

87 STF: ACO 765-1 QO/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ acórdão Min. Eros Grau, j. 
01/06/2005. 
88 STF: ACO 765-1 AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ acórdão Min. Eros Grau, j. 
05/10/2006. 
89 STF: ACO 765-1/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ acórdão Min. Menezes Direito, j. 
13/05/2009. 
90 Constituição Federal de 1988. “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, 

precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: (...) 
f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns 
e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta; (...)”. 
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tributária recíproca é uma forma de expressão do princípio federativo, 

ensejando a competência do Supremo Tribunal Federal. A posição do Ministro 

Eros Grau na Questão de Ordem prevalece, vencidos o Ministro Marco Aurélio e 

o Ministro Carlos Velloso, que entende que a situação não seja suficiente para 

justificar a competência do Tribunal no caso. 

É interessante ainda o voto do Ministro Sepúlveda Pertence, que, antes 

de reconhecer a competência do STF para julgar a ACO, faz consideração 

quanto ao mérito da questão, relacionando com os julgamentos sobre 

impenhorabilidade: “[e]u já digo, coerente com o meu voto, no precatório que 

o Tribunal inventou para a ECT – e estou doido para ver um, porque é um 

precatório sem orçamento – não concedo imunidade tributária, porque essa 

ambivalência – para certos efeitos é empresa pública; e para outros querer ser 

autarquia – parece-me ser heterodoxa.”91. 

No Agravo Regimental, julgou-se recurso contra decisão monocrática do 

Ministro Marco Aurélio que indeferiu a antecipação de tutela na ACO 765-

1/RJ92. Segundo o Ministro Marco Aurélio, não haveria verossimilhança nas 

alegações da ECT a autorizar a antecipação de tutela, tendo em vista a 

cobrança de tarifas e a sua natureza privada. Contudo, a antecipação de tutela 

acabou por ser concedida, com base no voto do Ministro Eros Grau, que citou 

precedentes da Segunda Turma que reconhecem que a imunidade tributária 

recíproca também se estende à ECT, por essa entidade prestar serviço público. 

De acordo com o Ministro Joaquim Barbosa, “[a] circunstância de a agravante 

(ECT) executar serviços que, inequivocamente, não são públicos nem, 

tampouco, se inserem na categoria de “serviços postais”, como a atividade 

bancária conhecida como “Banco Postal”, demandará certa ponderação quanto 

à espécie de patrimônio, renda e serviços protegidos pela imunidade recíproca. 

                                                 

91 Idem nota 87, Debate, p. 148-149. 
92 Idem nota 89. 
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Penso ser conveniente que tal ponderação, contudo, ocorra por ocasião do 

julgamento de mérito.”93. 

Parece-me, portanto, que nesses dois acórdãos (ACO 765-1 QO/RJ e 

ACO 765-1 AgR/RJ)94 são levantadas algumas questões que demandariam 

eventual revisão da posição tomada no RE 407.099-5/RS95, mas que são 

deixadas para a decisão de mérito dessa Ação Cível Originária, que irei abordar 

mais à frente. Não obstante esses apontamentos, a jurisprudência do RE 

407.099-5/RS96 é aplicada sem ressalvas na ACO 959-4/RN97, na ACO 803 

TAR-QO/SP98 e no AI 690.242-0 AgR/SP99, todos envolvendo a Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos. Também é aplicado o mesmo entendimento 

na AC 1.550-2/RO100 e na AC 1.851-0 QO/RO101, dois casos envolvendo a 

Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD. Embora a CAERD seja 

sociedade de economia mista – distinta, portanto, da ECT, que é empresa 

pública – os precedentes da ECT são aplicados do mesmo modo, sem maiores 

questionamentos quanto à sua aplicabilidade à empresa diversa da ECT e 

especialmente à sociedade de economia mista, diferentemente de como 

ocorreu com os casos de impenhorabilidade. Segundo a Ministra Ellen Gracie, a 

jurisprudência da Corte vai “no sentido de que as empresas públicas e 

sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de prestação 

obrigatória e exclusiva do Estado são abrangidas pela imunidade tributária 

recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal.”102. Percebo, 

assim, que, apesar de a aplicabilidade dos precedentes da ECT nesses casos 

não receber tanta importância, a Ministra Ellen Gracie faz menção expressa às 

                                                 

93 Idem nota 88, voto do Min. Joaquim Barbosa, p. 19. 
94 Idem notas 87 e 88. 
95 Idem nota 83. 
96 Idem nota 83. 
97 STF: ACO 959-4/RN, Rel. Min. Menezes Direito, j. 17/03/2008. 
98 STF: ACO 803 TAR-QO/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 14/04/2008 
99 STF: AI 690.242-0 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 17/03/2009. 
100 STF: AC 1.550-2/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/02/2007. 
101 STF: AC 1.851-0 QO/RO, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 17/06/2008. 
102 Idem nota 101, voto da Min. Ellen Gracie, p. 200. 
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qualidades de obrigatoriedade e exclusividade dos serviços prestados pela 

CAERD, que também estão presentes nos serviços postais da ECT. 

Em 2009, o Supremo Tribunal Federal se deparou com o julgamento de 

mérito da ACO 765-1/RJ103. O Ministro Relator Marco Aurélio volta a defender a 

sua posição de que a imunidade tributária não se estende às empresas 

estatais, pois essas não se confundem com os entes federativos em si. Além 

disso, a própria Constituição veda, em seu art. 173, § 2º, a concessão de 

privilégios fiscais a empresas estatais. O Ministro Ricardo Lewandowski 

acompanha o Ministro Marco Aurélio, por entender que essa imunidade 

recíproca acabaria se estendo às franqueadas da ECT e isso a afastaria demais 

do seu objetivo federativo. Essa extensão às franqueadas é afastada pelos 

outros ministros nos Debates, mas o Ministro Lewandowski mantém o seu 

voto. 

Já o Ministro Menezes Direito seguiu a linha argumentativa da 

jurisprudência já firmada, afirmando que as empresas públicas prestadoras de 

serviços públicos são beneficiárias da imunidade tributária do art. 150, VI, a e 

§2º, da Constituição Federal, equiparando-se às autarquias. Acrescenta ainda 

que não se aplica o art. 150, §3º, pois ele se destina às empresas estatais 

exploradoras de atividade econômica. No mesmo sentido, vota o Ministro Eros 

Grau, votando em favor da imunidade tributária e ressaltando que a ECT é 

prestadora de serviços públicos e não se enquadra no art. 173, §2º. Noto, 

contudo, que o Ministro Eros Grau não enfrenta a questão apontada pelo 

Ministro Joaquim Barbosa no Agravo Regimental desse caso da aplicabilidade 

da imunidade tributária também às atividades realizadas pela ECT que não são 

serviços públicos. 

Essa questão é novamente trazida pelo Ministro Joaquim Barbosa, de 

acordo com o qual a ECT “exerce, de um lado, atividades típicas de Estado. Ela 

                                                 

103 Idem nota 89. 
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é executora de um monopólio estatal, mas, sem sombra de dúvida, ela exerce, 

por outro lado, atividades econômicas. Ela tem, inclusive, um banco, não é? 

Então, é importante que o ente tributante faça essa distinção do momento de 

exercer seu poder tributário; saiba exatamente sobre que tipo de 

materialidade estará incidindo a tributação. Mas, no caso, ao que me parece, 

trata-se de veículos afetados ao serviço postal. Se se trata de veículos 

afetados ao serviço postal, não há dúvida que a imunidade se apresenta”104. 

Após a intervenção do Procurador do Estado do Rio de Janeiro dizendo que não 

há comprovação de que os veículos tributados são usados na prestação do 

serviço postal, o Ministro Joaquim Barbosa completa: “julgo parcialmente 

procedente, porque abro a possibilidade de o ente tributante fazer essa 

triagem entre o que é afetado ao serviço eminentemente postal e o que é 

atividade econômica”105. 

Faço a observação, ainda, de que perante esse posicionamento do 

Ministro Joaquim Barbosa, a Ministra Ellen Gracie coloca que a utilização do 

veículo pela ECT não faz parte da hipótese de incidência tributária, que diz 

respeito somente à existência de propriedade, o que, contudo, não incitou 

mudança de voto do Ministro Joaquim Barbosa. 

Não obstante essas considerações, o STF decidiu, por maioria formada 

pelos Ministros Menezes Direito, Eros Grau, Cármen Lúcia, Ellen Gracie, Carlos 

Britto e Cezar Peluso, conceder a imunidade tributária à ECT, sob o 

fundamento de que ela é empresa estatal prestadora de serviços públicos, 

seguindo, portanto, a jurisprudência anterior da Corte. 

No mesmo sentido, foi julgado o AI 748.076 AgR/MG106, também 

envolvendo a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 

                                                 

104 Idem nota 89, voto do Min. Joaquim Barbosa, p. 22-23. 
105 Idem nota 89, voto do Min. Joaquim Barbosa, p. 25. 
106 STF: AI 748.076 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20/10/2009. 
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As questões colocadas pelo Ministro Joaquim Barbosa, quanto às 

atividades exercidas pela ECT que são diversas do serviço postal, e não 

resolvidas no julgamento de mérito da ACO 765-1/RJ107, são novamente 

levantadas no julgamento da ACO 789/PI108, dessa vez com maior definição 

quanto à imunidade tributária para bens, acrescentando outra camada na 

argumentação do Tribunal. Nesse caso, a ECT requer o reconhecimento de sua 

imunidade tributária relativa ao IPVA cobrado pelo Estado do Piauí.  

O Ministro Dias Toffoli, que proferiu o voto vencedor e foi nomeado 

redator para o acórdão, em razão de ter ficado vencido o Ministro Marco 

Aurélio, que apresentou voto com os seus reiterados argumentos sobre o 

assunto, retoma a jurisprudência da Corte firmada no RE 407.099-5/RS109 de 

que a ECT é empresa pública prestadora de serviço público e faz jus à 

imunidade tributária recíproca, afirmando não ser necessário distinguir os 

veículos afetados ao serviço postal dos outros. Segundo ele: “[d]essa forma, 

entendo não haver necessidade de mudança de entendimento desta Corte, em 

especial quanto ao IPVA, pois, independentemente de estar ou não o veículo 

afetado ao serviço eminentemente postal, a ECT permanece como empresa 

pública constituída para a prestação dos serviços de que cuida o art. 21, X, da 

Constituição Federal, e, como assentado na jurisprudência específica desta 

Suprema Corte, faz jus à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a” e § 

2º, da Carta Magna. Por fim, convém mencionar que a questão retornará à 

discussão neste plenário, quando do julgamento do RE nº 601.392/PR, de 

relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, com repercussão geral reconhecida. 

Trata-se de apelo extremo que versa, exatamente, sobre a definição da 

extensão da imunidade tributária ao patrimônio, renda ou serviços estranhos à 

atividade principal da ECT. Contudo, o acórdão recorrido aborda apenas o 

                                                 

107 Idem nota 89. 
108 STF: ACO 789/PI, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ acórdão Min. Dias Toffoli, j. 
01/09/2010. 
109 Idem nota 83. 
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Imposto sobre Serviços (ISS), o que diferencia, essencialmente, do presente 

caso, que cuida tão somente da imunidade recíproca em relação ao IPVA.”110.  

Assim, parece-me que, ao menos quanto aos bens das empresas 

estatais, o STF definiu posição de que não importa a afetação específica do 

bem para a aplicação da imunidade tributária, importando somente o serviço 

público como atividade fundamental da empresa à qual ele pertence, sendo 

que os tributos sobre serviços podem ter essa distinção, a ser definida pelo 

STF em julgamento futuro. 

 Alguma nuance no argumento também é acrescentada no julgamento do 

RE 285.716 AgR/SP111, no qual a Petrobrás requer o reconhecimento de sua 

imunidade tributária perante Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) cobrado 

pelo Município de Santos. De forma parecida com o que já havia julgado o STF 

no RE 75.000/SP112, o Ministro Relator Joaquim Barbosa não aplica a 

imunidade tributária, por ser a Petrobrás empresa exploradora de atividade 

econômica, que tem a sua imunidade tributária vedada pelo art. 150, §3º, da 

Constituição Federal. O Ministro Joaquim Barbosa, que proferiu o voto 

vencedor, ainda afirma que “[a] circunstância de a atividade pública estar 

submetida a monopólio não afasta o critério essencial para a tributação, que é 

o intuito lucrativo do empreendimento.”113, e continua colocando que “[p]ara 

proteger o pacto federativo, a norma de imunidade define negativamente a 

competência tributária dos entes federados. Como a proteção de um ente 

federado é feita em detrimento do direito fundamental de outro ente federado 

à tributação, somente as materialidades ligadas inexoravelmente ao exercício 

de funções estatais e de estritos serviços públicos estão abrangidas pelo 

benefício. Em uma sociedade caracterizada pela livre-iniciativa de mercado e 

pela concorrência, as atividades de exploração econômica denotam inequívocos 

                                                 

110 Idem nota 108, voto do Min. Dias Toffoli, p. 10. 
111 STF: RE 285.716 AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 02/03/2010. 
112 Idem nota 79. 
113 Idem nota 111, voto do Min. Joaquim Barbosa, p. 898. 
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signos presuntivos de riqueza, e, portanto, não escapam à tributação pela 

circunstância de serem desempenhadas pelo Estado em qualquer de suas 

manifestações.”114. 

 Isso posto, me parece que o Ministro Joaquim Barbosa avança na 

construção, pelo STF, dos critérios que permitem a aplicação da imunidade 

tributária recíproca às empresas estatais, acrescentando o elemento do lucro 

ou do intuito lucrativo da atividade empresarial como essencial para a 

tributação, e, portanto, apto a afastar a imunidade tributária. 

 

3.2.3. Novos critérios para a aplicação da imunidade tributária 

recíproca 

 Esse avanço fica mais claro no julgamento do RE 253.472/SP115, no qual 

o Ministro Joaquim Barbosa é redator para o acórdão. Nesse caso, a 

Companhia de Docas do Estado de São Paulo (Codesp), uma sociedade de 

economia mista, requer o reconhecimento de sua imunidade tributária relativa 

a IPTU de imóvel da União sobre o qual tem domínio útil116. O Ministro Relator 

Marco Aurélio votou pela não aplicabilidade da imunidade tributária, pois, não 

obstante o imóvel pertença à União, também é contribuinte aquele que detém 

o domínio útil do bem, no caso a empresa estatal. Além disso, a imunidade 

tributária não seria extensível às pessoas jurídicas de direito privado ou 

quando há cobrança de taxa ou tarifa pela atividade, sendo ainda que a 

Codesp “atua na exploração de atividade econômica, sujeitando-se, ante o 

                                                 

114 Idem nota 111, voto do Min. Joaquim Barbosa, p. 899. 
115 STF: RE 253.472/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ acórdão Min. Joaquim Barbosa, j. 
25/08/2010. 

116 Não obstante esse caso trate de bem não pertencente à empresa estatal, optei por analisá-lo, 
pois os Ministros tratam a matéria pela perspectiva da empresa estatal como contribuinte, de 
modo que a titularidade do bem não traz diferenças relevantes nos argumentos que permitam 
tratar esse caso como irrelevante. 



                                                                                          

 
58 

disposto no §2º do artigo 173 da Constituição Federal, à incidência 

tributária”117.  

 Essa posição do Ministro Relator fica vencida, restando majoritária o 

posicionamento adotado pelo Ministro Joaquim Barbosa, que inicia seu voto 

fazendo considerações preliminares sobre o objetivo da imunidade tributária de 

impedir que os entes federativos usem impostos para retaliar os demais ou 

induzir comportamentos políticos, aplicando-a aos seus interesses primários, 

mas não ao intuito de aumento patrimonial individual de cada ente ou empresa 

estatal. Assim, o Ministro Joaquim Barbosa cria um teste de três estágios para 

avaliar a aplicabilidade da imunidade tributária em cada caso. O primeiro 

estágio é o de que a imunidade é subjetiva e deve ser aplicada na realização 

de objetivos institucionais imanentes ao ente federado, cuja tributação poderia 

colocar em risco a respectiva autonomia política. O segundo é o de que as 

atividades econômicas destinadas a aumentar o patrimônio devem ser 

submetidas à tributação, independente do regime no qual elas são realizadas 

(monopólio, delegação, concessão, etc.). O terceiro estágio é o de que a 

imunidade tributária não pode ser concedida se afetar os princípios da livre 

concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita. 

 Isso posto, o Ministro Joaquim Barbosa afirma que a Codesp passa nesse 

teste, pois, em primeiro lugar o imóvel em questão é utilizado na realização de 

atividades-fim da União, qual seja, o serviço público de exploração dos portos. 

O Ministro também coloca que não há intuito lucrativo relevante, mas que “se 

a participação privada no quadro societário da Codesp fosse relevante, o 

intuito lucrativo sobrepor-se-ia à exploração portuária como instrumentalidade 

do Estado. Não é esse o caso dos autos, dado que a União detém 99,97% das 

ações da empresa”118. Por fim, o Ministro avalia que como a Codesp não tem 

                                                 

117 Idem nota 115, voto do Min. Marco Aurélio, p. 811. 
118 Idem nota 115, voto do Min. Joaquim Barbosa, p. 834-835. 



                                                                                          

 
59 

concorrente no seu âmbito de atuação, atribuir-lhe imunidade tributária não 

iria ferir a livre-concorrência. 

 Apesar desse teste criado pelo Ministro Joaquim Barbosa, pude observar, 

nos casos seguintes, que ele não é aplicado da mesma forma, não sendo 

realizada a análise dos três estágios. Ainda assim, os critérios de 

instrumentalidade estatal, intuito lucrativo e concorrência passam a estar 

presentes nas fundamentações para aplicação da imunidade tributária nos 

casos seguintes. Faço também a observação de que o disposto no art. 150, 

§3º da Constituição Federal, que veda a extensão da imunidade tributária 

quando há cobrança de taxas ou tarifas não é incluída como critério na análise 

construída pelo Ministro Joaquim Barbosa, remetendo aos julgados anteriores 

que aplicam esse dispositivo somente às empresas exploradoras de atividades 

econômicas. 

 Não obstante o esforço em criar critérios mais objetivos e completos 

para a aplicação da imunidade tributária, parece-me que algumas dúvidas 

quanto a conceituação desses critérios ficam em aberto. A primeira é como se 

caracteriza a instrumentalidade estatal. Considerando a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal até agora analisada e mesmo a aplicação pelo 

Ministro Joaquim Barbosa desse critério no caso concreto (se referindo ao 

serviço público de exploração de portos), tenho a impressão de que isso 

corresponde à própria ideia da prestação de serviços públicos pela empresa 

estatal, identificando esses como os objetivos institucionais do Estado, ainda 

que essa leitura evidencie uma concepção de modelo de Estado que não é 

explícita pelos ministros nos julgamentos analisados.  

O segundo questionamento que me parece possível diz respeito à 

conceituação de intuito lucrativo. Pelo voto do Ministro Joaquim Barbosa, um 

fator fundamental para essa concepção é a relevância da participação privada 

nas ações da sociedade de economia mista. Contudo, tenho a impressão de 

que isso é colocado mais a título exemplificativo da ausência do intuito 
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lucrativo do que como um verdadeiro critério para a sua aferição. Ainda que 

seja um critério, restam dúvidas sobre até que porcentagem a participação 

privada é considerada irrelevante, ou se a mera participação seria suficiente 

para caracterizar um intuito lucrativo, sem que o lucro fosse efetivamente 

distribuído aos acionistas, públicos e privados. Isso também não soluciona a 

aplicação desse estágio do teste para as empresas públicas que não tem 

acionistas privados. Isso significaria que elas nunca têm intuito lucrativo ou 

seria possível conceber uma empresa pública com o intuito de gerar lucros 

para o próprio ente federado? 

O terceiro questionamento é referente à concorrência e de que ponto ela 

seria analisada, vez que as empresas estatais podem prestar mais de uma 

atividade, sendo parte em regime de concorrência e parte não, como é o caso 

da ECT. 

O que observei nos casos julgados em seguida foi que esses 

questionamentos não foram esclarecidos. Isso se observa no AI 551.556 

AgR/SP119, AI 558.682 AgR/SP120, RE 462.704 AgR/SP121, AI 351.888 AgR/SP122 

e RE 265.749 ED-ED/SP123, todos envolvendo a Codesp. Nos dois primeiros, 

inclusive, o Ministro Joaquim Barbosa foi relator e nem mesmo reaplicou o 

teste proposto, se limitando a afirmar que as sociedades de economia mista 

que se caracterizam como instrumentalidades estatais sem intuito lucrativo 

gozam de imunidade tributária. O único complemento ocorre no AI 551.556 

AgR/SP124, quando o Ministro Joaquim Barbosa coloca que o foco na obtenção 

de lucro ou a lesão à livre-iniciativa ou concorrência, que em tese podem 

afastar a imunidade tributária devem ser especificamente demonstradas pela 

autoridade fiscal, na motivação do ato administrativo. 

                                                 

119 STF: AI 551.556 AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 01/03/2011. 
120 STF: AI 558.682 AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 29/05/2012. 
121 STF: RE 462.704 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04/12/2012. 
122 STF: AI 351.888 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 21/06/2011. 
123 STF: RE 265.749 ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 28/06/2011. 
124 Idem nota 119. 
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Nos demais, há uma mescla entre a aplicação da jurisprudência firmada 

nos casos anteriores aos da Codesp e essa jurisprudência mais recente, 

utilizando-se tanto o fundamento de prestação de serviço público quanto o de 

instrumentalidade estatal, relacionando os dois e sem tratá-los como 

argumentos distintos, sempre aplicando, no caso concreto, a imunidade 

tributária recíproca. Essa mescla de argumentos também está presente no RE 

647.881 AgR/RS125, envolvendo a Companhia de Desenvolvimento de Caxias 

do Sul, sociedade de economia mista que teve aplicada a imunidade tributária 

por ser prestadora de serviços públicos que não atua em ambiente 

concorrencial. 

Apesar disso, também observei julgamentos fundamentados 

exclusivamente no argumento da prestação do serviço público como 

autorizador da aplicação da imunidade tributária. São esses julgamentos sobre 

dois casos da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária, empresa 

pública, o AI 838.510 AgR/BA e o AI 797.034 AgR/SP126. 

 

3.2.4. Conclusões parciais 

 Retomando a minha hipótese para essa característica, eu imaginava que 

a imunidade tributária recíproca seria aplicada quando os bens fossem 

afetados à prestação de um serviço público, de modo que essa prestação por 

uma empresa estatal seria considerada uma forma de prestação indireta do 

serviço pelas entidades federativas e a imunidade tributária recíproca é 

aplicável aos serviços dos entes federativos. 

                                                 

125 STF: RE 647.881 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/09/2012. 
126 STF: AI 838.510 AgR/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 06/12/2011; STF: AI 797.034 
AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 21/05/2013. 
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Inicialmente, o STF pareceu oscilante na aplicação da imunidade 

tributária recíproca aos bens das empresas estatais, ora aplicando-a somente 

aos bens destinados ao serviço público delegado, como nos primeiros casos 

envolvendo o Banco do Brasil, ora negando por completo essa aplicação, pela 

característica de que essas empresas seriam pessoas jurídicas de direito 

privado, posteriormente pacificando essa segunda opção, inclusive com a 

edição da súmula 76. 

Desse modo, é possível dizer que nos acórdãos anteriores à Constituição 

de 1988, a minha hipótese não foi confirmada, vez que a afetação do bem a 

um serviço público só foi considerada nos dois casos do Banco do Brasil, cuja 

fundamentação não foi utilizada nos outros casos. 

No período de vigência da Constituição de 1988, contudo, considero que 

ela foi confirmada parcialmente. Digo isso, pois não há, nos julgamentos desse 

período, uma aplicação da imunidade tributária com base na afetação 

específica do bem à prestação de um serviço público, como eu havia elaborado 

na minha hipótese. Todavia, o exercício, pela empresa estatal, de atividade 

que se caracterize como serviço público é fundamento presente em 

praticamente todos os acórdãos para justificar a aplicação da imunidade 

tributária recíproca. Além disso, acredito que a instrumentalidade estatal 

referida pelo Ministro Joaquim Barbosa nos casos da Codesp se aproxime da 

ideia que esbocei na hipótese de que a prestação de serviços públicos pelas 

empresas estatais seria uma forma de prestação, ainda que indireta, de 

serviços pelas próprias entidades federativas. Por outro lado, a minha hipótese 

de pesquisa não abrangeu toda a gama de critérios utilizados para balizar a 

aplicação da imunidade tributária aos bens das empresas estatais, 

especialmente o do intuito lucrativo da empresa e o da sua atuação em 

ambiente concorrencial. 

Essa confirmação parcial da minha hipótese de pesquisa também me 

ajuda a perceber a variação nos fundamentos do STF nesses casos, sendo que 
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às vezes é suficiente a mera prestação de serviço público pela empresa, às 

vezes é necessária a afetação específica do bem a essa prestação e às vezes 

outros critérios compõem a análise, que não se limita ao argumento do serviço 

público. Diante desse panorama, não consigo nem mesmo afirmar qual seria, 

na minha leitura, a fundamentação determinante do STF na aplicação da 

imunidade tributária aos bens das empresas estatais, me limitando a indicar 

essa variação de argumentos, que podem aparecer combinados ou não, 

aparentemente com uma proeminência do argumento da prestação de serviço 

público. 

 

3.3. Imprescritibilidade 

Embora a previsão normativa para a imprescritibilidade dos bens 

públicos seja constitucional e a situação de usucapião de um bem de uma 

empresa estatal seja plenamente provável, podendo, nesse caso, a empresa 

estatal lançar mão do argumento da inexistência de usucapião de bens 

públicos para se defender em juízo, observei que esse tema não é levado ao 

Supremo Tribunal Federal. 

Pude relacionar somente três dos acórdãos selecionados na pesquisa 

com essa característica do regime jurídico dos bens públicos, o que fiz em 

razão da presença do termo “usucapião” na ementa ou indexação desses três 

acórdãos, vez que o termo “imprescritibilidade” não traz nenhum resultado na 

busca de pesquisa. Não obstante o ínfimo número de acórdãos selecionados, 

todos eles se mostraram impertinentes ao problema de pesquisa, como consta 

da tabela de acórdãos impertinentes (Anexo 1b). 

O CJ 6007/RJ e o CJ 6073/MG contém o termo “usucapião” na indexação 

por erro, vez que o termo não guarda qualquer relação com o conteúdo dos 
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acórdãos, que versam sobre competência judiciária, sem abarcar discussão 

sobre o regime jurídico dos bens das empresas estatais. 

No julgamento do RE 113.576/GO o termo “usucapião” é pertinente ao 

caso, vez que a questão de fundo do acórdão é uma ação de usucapião de bem 

sobre o qual empresa pública (Caixa Econômica Federal) tem direito real de 

garantia, contudo, não há, no acórdão, qualquer discussão a respeito dessa 

questão, vez que só aprecia o aspecto da competência da Justiça Federal para 

julgar a causa em função da condição processual da Caixa Econômica Federal 

no processo originário, de modo que o acórdão também pode ser considerado 

impertinente para a pesquisa. 

Outro dado importante é o fato de que esses três acórdãos são 

anteriores a 1988, ou seja, após a Constituição de 1988, que consagrou 

constitucionalmente os efeitos da imprescritibilidade dos bens públicos não há 

qualquer caso decidido no Supremo Tribunal Federal sobre essa questão, o que 

impossibilita a confirmação da hipótese de pesquisa apresentada para essa 

característica. Por outro lado, os dados são insuficientes para construir novas 

hipóteses ou especular sobre qualquer razão para a ausência de acórdãos que 

tratem de usucapião de bens de empresas estatais no Supremo Tribunal 

Federal. 

 

3.4. Inalienabilidade 

No que se refere a essa característica, pude encontrar somente 3 (três) 

acórdãos pertinentes à pesquisa. 
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O primeiro deles é a Representação 723/DF127, no qual é discutida a 

constitucionalidade de lei federal que havia determinado a venda, por 

autarquias, fundações e sociedades de economia mista de seus conjuntos e 

unidades residenciais de acordo com o Sistema Nacional de Habitação.  

Seguindo a lógica da construção da característica da inalienabilidade, eu 

esperava que a afirmação de impossibilidade de alienação de bens das 

empresas estatais nos casos concretos fosse no sentido de reconhecimento 

dessa característica típica do regime jurídico dos bens públicos e, portanto, 

aproximação dos bens das empresas estatais com esses.  

Contudo, o que ocorre no caso é que o STF não permite a alienação dos 

bens das sociedades de economia mista a partir dessa lei exatamente por 

afirmar que tais empresas são privadas e, portanto, não estaria na 

competência do Senado dispor sobre esses bens por meio de lei. A 

constitucionalidade da lei fica limitada às autarquias e fundações, vez que, 

sendo seus bens públicos, estão incluídos na competência do Senado para 

alienação, ao contrário dos bens das sociedades de economia mista, parte na 

qual foi julgada inconstitucional a referida lei, já que esses bens devem ser 

alienados de acordo com o regime estatutário dessas empresas. 

Assim, os ministros não afirmam que os bens das empresas estatais são 

inalienáveis (no sentido da inalienabilidade dos bens públicos), mas impedem, 

no caso concreto a alienação, por ter ela se dado de acordo com o 

procedimento para alienação dos bens públicos, qual seja, por meio de lei. 

O segundo acórdão pertinente é a Representação 1.116-0/SP128, no qual 

o Procurador-Geral da República requer o reconhecimento da 

inconstitucionalidade de lei do Estado de São Paulo que criou reserva florestal 

                                                 

127 STF: Rp 723/DF, Rel. Min. Oswaldo Trigueiro, j. 27/02/1969. 
128 STF: Rp 1.116-0/SP, Rel. Min. Soares Muñoz, j. 24/06/1982. 
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e determinou a permuta de bens da SABESP, à época empresa pública 

estadual. A principal questão do acórdão é a alegação de incompetência 

estadual para legislar sobre a criação dessa reserva florestal, mas também se 

discute o procedimento para a realização da permuta de bens de empresa 

pública. Quanto a essa última questão, que é a que interessa à pesquisa, o 

Ministro Relator Soares Muñoz afirma que essa permuta só poderia ser 

realizada mediante autorização legislativa, o que se verificou no caso. Isso 

significa que a inalienabilidade foi aplicada no caso, vez que foi exigido o 

mesmo procedimento da alienação de bens públicos para a realização da 

permuta, forma de alienação, dos bens da empresa estatal. 

O terceiro caso pertinente é a Questão de Ordem na Ação Cível 

Originária 374/MS129. Nessa ACO, a questão controvertida era o pedido do 

Estado de Mato Grosso do Sul da transferência de bens e valores mobiliários de 

sociedade de economia mista, como parte do acordo entre essa entidade 

federativa e o Estado de Mato Grosso quando da criação do primeiro. 

Especificamente na Questão de Ordem, o julgamento do STF versou sobre a 

possibilidade das duas entidades federativas terem transacionado sobre o 

objeto da ACO após o seu ajuizamento. Nesse sentido, o Ministro Relator Néri 

da Silveira julgou possível as partes terem realizado tal transação, afirmando 

ainda que “[a]demais, os bens que a propositura da demanda tornou litigiosos 

– litigiosidade, todavia, que a composição transacional superveniente fez 

cessar – classificam-se, naquela disciplina geral do Código Civil, como 

dominicais (art. 66, III). Integram, pois, o patrimônio fiscal, designação que 

congloba os bens patrimoniais disponíveis”130. O Ministro Néri da Silveira 

assevera ainda que não há óbice à alienação dessas ações vez que houve 

autorização legislativa. 

                                                 

129 STF: ACO 374 QO/MS, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 12/05/1994. 
130 Idem nota 28, voto do Min. Néri da Silveira, p. 19. 
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A partir disso, noto que, não obstante no primeiro caso o STF tenha 

afirmado que os bens das sociedades de economia mista não seguem o mesmo 

regime dos bens públicos para a sua alienação, nos dois outros casos o 

procedimento aplicado para a alienação dos bens das empresas estatais foi o 

mesmo dos bens públicos à época, que exigia autorização legislativa, conforme 

o art. 67, do Código Civil de 1916. 

Como é possível perceber, todos esses casos foram julgados antes de 

2002, ou seja, sob a vigência do Código Civil de 1916. Isso é interessante, pois 

as disposições legais sobre a inalienabilidade dos bens públicos sofreram 

alteração de um diploma para o outro. Pelo Código Civil de 1916, a 

inalienabilidade era uma característica peculiar a qualquer bem público, ainda 

que pudesse ser afastada mediante autorização legislativa, contudo, pelo 

Código Civil de 2002, apenas os bens públicos dominicais, ou seja, aqueles não 

afetados à prestação de um serviço público, podem ser alienados, 

permanecendo a exigência de autorização legislativa. 

Sendo assim, não foi verificada a minha hipótese, qual seja, a de que os 

ministros do Supremo Tribunal Federal iriam aplicar a inalienabilidade 

considerando a afetação do bem a um serviço público, vez que tal 

diferenciação só foi positivada em 2002 e não encontrei nenhum caso 

pertinente após essa data na minha pesquisa. Apesar disso, o Ministro Néri da 

Silveira, no julgamento do terceiro caso, já demonstra, ainda que 

superficialmente, a importância do critério da afetação, ao afirmar que os bens 

dominicais são aqueles disponíveis. Isso pode ser um indício de que essa 

distinção pelo Código Civil de 2002 já fosse aplicada jurisprudencialmente, com 

a possibilidade de alienação apenas dos bens dominicais, ou seja, daqueles não 

afetados, de modo que os outros bens seriam indisponíveis e inalienáveis, 

ainda que com autorização judicial. A confirmação de tal indício, todavia, 

demandaria uma pesquisa mais abrangente, com um maior número de 

acórdãos e incluindo outros Tribunais. 
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Faço ainda a observação de que foram selecionados alguns casos pelas 

palavras-chave relacionadas à característica da inalienabilidade, em especial, 

pelo termo “alienação” e que parte deles, inclusive, é posterior a 2002. Esses 

casos, conforme referidos no Anexo 1b, se mostraram impertinentes. Eles 

versam sobre processos de privatização de empresas estatais ou sobre 

alienação de ações de sociedades de economia mista, sendo que as discussões 

nesses casos são sobre a necessidade de autorização legislativa específica para 

tanto ou sobre a possibilidade de vedação, pelo Poder Legislativo, desse tipo 

de privatização ou alienação. Faço a consideração de que esses acórdãos se 

mostraram impertinentes pois, não há, em nenhum deles, a discussão de que 

a privatização dessas empresas ou a alienação de suas ações poderia 

significar, por consequência, a alienação dos bens das empresas estatais, que 

é o que interessa para a presente pesquisa. 

 

3.5. Impossibilidade de oneração 

 Quanto a essa característica do regime jurídico dos bens públicos, não 

encontrei nenhum acórdão. 

 Acredito que possam existir duas explicações para a ausência de 

acórdãos sobre impossibilidade de oneração de bens de empresas estatais no 

banco de dados do Supremo Tribunal Federal. A primeira é que, por ser o 

fundamento normativo dessa característica de nível infraconstitucional, ou 

legal (Código Civil), os conflitos judiciais que envolvem essa questão não 

chegam ao STF. A segunda explicação é a de que essa questão não é 

judicializada, podendo ser tanto pelo fato de as empresas estatais não 

constituírem direitos reais de garantia sobre seus bens quanto pelo fato de 

terceiros não contestarem judicialmente eventual constituição desses direitos. 
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Sendo essa característica derivada da própria inalienabilidade, lembro 

que a primeira explicação é também cabível a essa característica, de modo 

que, para confirmá-la, seria necessária uma pesquisa que abrangesse outros 

níveis jurisdicionais. Contudo, tal investigação não cabe nessa pesquisa, vez 

que não se enquadra dentro da linha de pesquisa da jurisprudência 

constitucional, nem no objeto, que compreende somente os acórdãos do STF. 

 

3.6. Competência de fiscalização dos Tribunais de Contas 

Sobre essa característica, encontrei 4 (quatro) acórdãos pertinentes. 

Os dois primeiros casos, o MS 23.672-2/DF131 e o MS 23.875-5/DF132, 

foram julgados juntos e apresentam o mesmo resultado, qual seja, a negação 

da competência de fiscalização dos Tribunais de Contas sobre os atos que 

envolvam os bens ou patrimônio das empresas estatais. Por esses motivos, e 

por apresentarem exatamente os mesmos votos dos ministros, irei abordá-los 

conjuntamente. 

Os dois acórdãos tratam de Mandado de Segurança impetrado por 

sociedade de economia mista federal contra ato do Tribunal de Contas da 

União que determinou a instauração de Tomada de Contas Especial para 

apurar fatos e identificar responsáveis por danos ao patrimônio das empresas 

causados por determinadas operações financeiras. As empresas impetrantes 

alegaram que o regime celetista de seus funcionários seria incompatível com o 

procedimento da Tomada de Contas Especial, que não haveria caracterização 

de danos ao erário a permitir a instauração desse procedimento, vez que o 

                                                 

131 STF: MS 23.672-2/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, Redator p/ acórdão Min. Ilmar Galvão, j. 
07/03/2002. 
132 STF: MS 23.875-5/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, Redator p/ acórdão Min. Nelson Jobim, j. 
07/03/2002. 
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patrimônio da empresa seria misto (público e privado), e que esse tipo de 

controle pelo TCU iria intervir na atividade empresarial privada das empresas. 

O TCU, por sua vez, defendeu a sua competência constitucional de fiscalização, 

que se estende à Administração indireta e a todos os bens e valores pelos 

quais a União responda, o que inclui as sociedades de economia mista. 

O Ministro Relator Carlos Velloso entendeu aplicar-se essa competência 

de fiscalização do TCU nos casos, vez que o art. 71, II, da Constituição 

Federal, expressamente lhe submete as contas dos administradores de 

entidades da Administração indireta, de modo que o regime celetista, de nível 

legal, não a afasta, ocorrendo essa sujeição, inclusive, independentemente da 

atividade exercida pela empresa estatal. Além disso, segundo o Ministro “a 

lesão ao patrimônio de uma sociedade de economia mista atinge, sem dúvida, 

o capital público – o Erário, portanto – além de atingir, também, o capital 

privado. Um dano, pois, ao patrimônio do Banco do Brasil significa dano ao 

Erário. O fato de significar também, dano ao capital privado, minoria na 

sociedade de economia mista, não desqualifica o dano ao capital público, assim 

dano ao Erário.”133. Sobre o regime jurídico das empresas estatais, o Ministro 

Carlos Velloso ainda fez a consideração de que ele seria híbrido, vez que essas 

empresas nunca se submetem inteiramente ao direito privado, sujeitando-se 

também ao direito público. 

Contudo, o Ministro Carlos Velloso ficou vencido. Em sentido contrário, 

destaca-se o voto do Ministro Ilmar Galvão, que abriu a dissidência e foi 

nomeado como redator para o acórdão. De acordo com o Ministro Ilmar 

Galvão, a previsão constitucional para as formas de fiscalização das sociedades 

de economia mista encontra-se no art. 173, § 1º, I, que prevê a edição de 

uma lei, e não no art. 71, II. Como o art. 71, II, da Constituição prevê a 

competência do TCU para julgar contas sobre bens e valores públicos, não está 

                                                 

133 Idem nota 131, voto do Min. Carlos Velloso, p. 98. 
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incluído “o julgamento das contas dos administradores de entidades de direito 

privado, como as empresas públicas e sociedades de economia mista, cujo 

patrimônio, incluídos bens e direitos, não revestem a qualidade de bens 

públicos, mas de bens privados. Na verdade, os bens desses entes, enquanto 

integrantes de seu patrimônio, são deles próprios, não se confundindo com os 

bens do Estado. A participação majoritária do Estado na composição de seu 

capital não tem o efeito de transmutar em públicos tais bens, que conservam a 

condição de bens de natureza privada, tanto que não gozam de favores fiscais 

de qualquer espécie, não se lhes estendendo os benefícios de natureza 

processual que protegem os bens públicos, estando sujeitos a responder por 

quaisquer obrigações, civis, comerciais, trabalhistas e tributários, por elas 

assumidas. Se de bens privados se trata, é fora de dúvida que os seus 

administradores não estão sujeitos a prestar contas ao TCU.”134. 

Não obstante os dois precedentes firmados no sentido desse voto do 

Ministro Ilmar Galvão, o entendimento da Corte mudou com os julgamentos 

seguintes sobre a matéria, o MS 25.181-6/DF135 e o MS 25.092-5/DF136. 

Esses dois últimos casos são similares aos primeiros e os argumentos 

das partes apresentados no relatório do acórdão são basicamente os mesmos, 

contudo, as partes impetrantes não são as próprias sociedades de economia 

mista e sim administradores de empresas estatais, que questionam atos do 

TCU que os condenaram ao pagamento de multas. 

Ao contrário dos julgamentos anteriores, nesses o resultado foi diferente 

e a decisão foi unânime, com a mudança de posicionamento dos Ministros 

Sepúlveda Pertence, Marco Aurélio e Celso de Mello. Tendo em vista que os 

dois casos foram julgados juntos e a maioria dos ministros proferiu o mesmo 

                                                 

134 Idem nota 131, voto do Min. Ilmar Galvão, p. 105. 
135 STF: MS 25.181-6/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 10/11/2005. 
136 STF: MS 25.092-5/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 10/11/2005. 
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voto nos dois, com exceção para os dois relatores, que apenas proferiram voto 

no caso de sua relatoria, irei tratar dos dois conjuntamente. 

O Ministro Carlos Velloso, relator do primeiro desses acórdãos, 

praticamente reproduz o voto proferido no MS 23.672-2/DF137, que já relatei 

acima, com algumas modificações que não interferem em sua fundamentação, 

centrada no fato de que quando há dano ao patrimônio de uma sociedade de 

economia mista federal, também é atingido o erário. Já o Ministro Marco 

Aurélio, relator do segundo caso, realiza sua argumentação principalmente em 

torno do fato de que o art. 71, II, da Constituição, expressamente fala em 

“sociedades” e que esse termo só poderia fazer referência às empresas 

estatais. No mais, o Ministro coloca que esse controle externo exercido pelo 

Congresso Nacional com o auxílio dos Tribunais de Contas tem o objetivo de 

preservar o erário, que pode ter prejuízos em razão de uma atuação temerária 

dessas empresas. Assim, a previsão constitucional desse controle não pode ser 

esvaziada, pouco importando, aliás, se essas empresas exploram atividade 

econômica ou prestam serviços. 

O Ministro Eros Grau elabora o seu voto em torno de outro argumento. 

Ele inicia indagando se a personalidade de direito privado das empresas 

estatais poderia subtraí-las ao controle exercido pelo Tribunal de Contas da 

União. Em seguida, o Ministro afirma que não, pois essas empresas certamente 

integram a Administração indireta e todos os bens que participam da atividade 

administrativa integram o domínio público. Nesse sentido, “[s]ão seguramente 

bens públicos os bens pertencentes às sociedades de economia mista, razão 

pela qual força é concluirmos também neste capítulo, estarem essas entidades 

da Administração Indireta submetidas ao controle externo exercido pelo 

Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União.”138. 

                                                 

137 Idem nota 131. 
138 Idem nota 135, voto do Min. Eros Grau, p. 161-162. 
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O Ministro Carlos Britto focou o seu voto na aparente contradição entre a 

previsão de lei do art. 173, § 1º, I, que seria responsável por definir as formas 

de fiscalização das empresas estatais, e a fiscalização realizada pelo TCU 

prevista constitucionalmente no art. 71, II, de forma a rebater um dos 

argumentos do Ministro Ilmar Galvão nos precedentes. Segundo o Ministro 

Carlos Britto, essa lei não poderia ser simplesmente substitutiva dos outros 

comandos constitucionais, afirmando que “[e]ntão, parece-me que essa lei é 

para otimizar a aplicação dos comandos constitucionais quanto às 

peculiaridade mercantis dessas entidades administrativas, para que elas sejam 

não só de economia mista quanto à formação de seus capitais, mas de 

economia mista quanto ao seu regime jurídico. Um regime jurídico que nem 

coincide inteiramente com o das empresas privadas nem como o dos órgãos e 

entidades genuinamente públicos.”139. Finalizando, o Ministro ainda faz uma 

menção à natureza jurídica do patrimônio dessas sociedades de economia 

mista, afirmando que não concorda com a afirmação de que os seus capitais 

não seriam propriamente públicos, pois, para ele, a mera transferência desse 

patrimônio da entidade federativa para a entidade da Administração indireta 

não teria o condão de despublicizá-los. 

A mesma consideração sobre a função dessa lei é feita pelo Ministro 

Cezar Peluso, que ainda completa, em seu voto, que as sociedades de 

economia mista não visam somente ao lucro, vez que são criadas em função 

de finalidades públicas, que devem ser respeitadas na sua atuação. Assim, o 

modelo empresarial das sociedades de economia mista não seria incompatível 

com essa fiscalização, somente fazendo a consideração de que o Tribunal de 

Contas não pode interferir nas suas decisões de políticas e estratégias 

empresariais. 

                                                 

139 Idem nota 135, voto do Min. Carlos Velloso, p. 171. 
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Em sentido parecido e em resposta a uma preocupação também 

expressada no julgamento dos precedentes, o Ministro Sepúlveda Pertence 

acrescenta que qualquer abuso de poder nessa atividade de fiscalização 

poderia ser submetido ao controle jurisdicional, a fim de não prejudicar a 

atividade empresarial dessas sociedades de economia mista. 

Desse modo, a Corte inverteu o seu entendimento sobre a competência 

de fiscalização dos Tribunais de Contas sobre as empresas estatais e os seus 

bens, constando expressamente a superação do posicionamento anterior tanto 

nos votos de alguns ministros quanto nas ementas desses dois últimos 

julgados. 

Passo, então, à análise sobre a confirmação ou não da minha hipótese, 

na qual elaborei que a competência de fiscalização dos Tribunais de Contas 

seria aplicada aos administradores de bens das empresas estatais na medida 

em que pudesse ser verificado prejuízo ao erário público, vez que a entidade 

federativa possui participação no capital dessas empresas. 

Acredito que inicialmente, minha hipótese de pesquisa não tenha sido 

confirmada. Embora ela estivesse presente no voto do Ministro Carlos Velloso 

nos primeiros julgados que negaram a aplicação dessa característica, o voto 

vencedor, do Ministro Ilmar Galvão é fundamentado especialmente no 

argumento sobre a natureza jurídica dos bens das empresas estatais, de modo 

que a fiscalização não é permitida por serem privados os bens e valores das 

sociedades de economia mista envolvidas nos casos, afastando-se o 

argumento de que poderia haver prejuízo, ainda que indireto, ao erário 

público. 
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Contudo, após a mudança do entendimento da Corte, acredito que a 

minha hipótese tenha sido verificada no MS 25.181-6/DF140, no qual o voto do 

Ministro Carlos Velloso, que acolhe o mesmo fundamento da minha hipótese, 

foi o vencedor. No MS 25.092-5/DF141, no qual o voto vencedor foi o do 

Ministro Marco Aurélio, também é possível verificar o fundamento apresentado 

na minha hipótese, contudo, o argumento principal parece ser o de que se 

aplica a competência de fiscalização dos Tribunais de Contas pela menção 

constitucional expressa à Administração indireta do art. 71, II, de modo que 

não é possível confirmar completamente a minha hipótese. 

Considerando isso, creio que essa não confirmação ou desconfirmação 

completa da hipótese se apresente porque, nesses julgamentos, os ministros 

concordam com o resultado, de aplicação da fiscalização pelos Tribunais de 

Contas, mas não com os fundamentos, que são diversos e variam de acordo 

com o ministro, de modo que a verificação da hipótese pode também variar de 

acordo com o ministro que proferir o voto vencedor, geralmente o ministro 

relator ou, quando este ficar vencido, o ministro nomeado como redator do 

acórdão. Isso se mostra mais complexo ainda se for considerado o voto do 

Ministro Eros Grau, que fundamenta a aplicação da característica em questão 

no argumento de que os bens das empresas estatais seriam públicos, o que é 

uma outra fundamentação que, embora com resultado diferente, segue o 

mesmo critério dos votos do Ministro Ilmar Galvão, o da natureza jurídica dos 

bens das empresas estatais. 

 

                                                 

140 Idem nota 135. 
141 Idem nota 136. 
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4. Conclusões 

Como tentei demonstrar nas análises sobre a jurisprudência do STF 

relativa a cada uma das características do regime jurídico dos bens públicos, a 

primeira conclusão que se coloca é a dificuldade para responder efetivamente a 

minha pergunta de pesquisa e confirmar ou não as minhas hipóteses. Para 

realizar essa tarefa, precisaria identificar qual o fundamento ou quais os 

fundamentos da aplicação ou não de cada característica, contudo, em todas as 

características nas quais pude fazer uma análise mais profunda, por ter um 

maior número de acórdãos e também decisões mais recentes, senti grande 

dificuldade em extrair qual seria a exata fundamentação da decisão. 

Diversas fundamentações possíveis se apresentaram em cada uma 

dessas características e, por vezes, inclusive em um mesmo período de tempo, 

como pude verificar nos acórdãos mais recentes sobre imunidade tributária 

recíproca, ou até em um mesmo acórdão, como nos últimos julgados sobre a 

competência de fiscalização dos Tribunais de Contas. Esse cenário fez com que 

eu tivesse que abordar as decisões a partir do voto de cada ministro, 

principalmente quando existente mais de um voto, e não a partir do acórdão 

como um todo ou de um conjunto de votos. Além disso, ainda torna difícil 

prever as próximas decisões do Supremo Tribunal Federal sobre uma mesma 

matéria, pois, dependendo da fundamentação escolhida pelo ministro relator, 

dentre a gama das já aventadas nos julgamentos anteriores, o resultado pode 

variar. 

Outra conclusão que julgo importante no meu trabalho diz respeito ao 

regime jurídico dos bens públicos construído pela doutrina e que utilizei como 

referencial para situar a minha pesquisa. Como observei da argumentação dos 

ministros, esse regime jurídico não é visto exatamente como uma unidade, 

conforme colocado pela doutrina. Na transposição de cada uma de suas 

características para os bens das empresas estatais os ministros não trazem, na 

grande maioria dos casos, a preocupação com o fato de que a aplicação de 
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uma característica implicaria na aplicação de outra, demonstrando que esse 

regime jurídico não seria encarado como uma unidade a ser aplicada 

integralmente. Mesmo quando os Ministros chegam a afirmar que as empresas 

estatais ou os seus bens seguiriam um regime jurídico público, privado, ou 

misto/híbrido, essa afirmação não faz referência a um conjunto de regras, 

parecendo mais uma consideração retórica. 

Quanto aos fundamentos, a situação é similar. Não observei, na maior 

parte dos casos, a utilização de precedentes de uma característica no 

julgamento de casos sobre outra característica e a interação entre os 

fundamentos usados para justificar a aplicação de uma característica parecem 

ser desconsiderados na aplicação das demais, reforçando minha impressão de 

que, na jurisprudência do STF, esse regime jurídico dos bens públicos não é 

considerado como uma unidade. Algumas exceções importantes apresentam-

se a essa impressão geral. A primeira é a referência que o Ministro Carlos 

Velloso faz aos julgamentos dos casos paradigmas sobre impenhorabilidade 

envolvendo a ECT quando profere seu voto em casos envolvendo a mesma 

empresa relativos à imunidade tributária recíproca. A segunda é o uso, pelo 

Ministro Joaquim Barbosa, no caso sobre impenhorabilidade da Eletronorte, dos 

critérios de existência de concorrência e de intuito lucrativo que foram por ele 

construídos nos casos envolvendo a Codesp sobre imunidade tributária, ainda 

que essa transposição de fundamentos não tenha sido colocada de forma 

expressa. 

Noto alguma interação entre os julgamentos sobre impenhorabilidade e 

imunidade tributária recíproca também quanto ao fato de que o argumento da 

prestação do serviço público é recorrente nos acórdãos das duas 

características. Ainda assim, ele se apresenta de forma diferente, vez que nos 

casos de imunidade tributária, parece prevalecer a visão sobre a atividade 

exercida pela empresa, enquanto nos casos de impenhorabilidade, como 

apontei, a perspectiva mudou, passando a incidir sobre a destinação do próprio 
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bem e não a finalidade da empresa como um todo. Além disso, mesmo esse 

argumento da prestação do serviço público tem limitações no que diz respeito 

ao regime jurídico dos bens das empresas estatais, vez que os ministros 

negam expressamente a relevância da atividade exercida pela empresa para 

determinar, por exemplo, a incidência da fiscalização dos Tribunais de Contas 

sobre os administradores desses bens. 

Isso me leva a algumas considerações sobre o referencial doutrinário 

utilizado nessa pesquisa. A primeira é a de que há, notoriamente, um 

descolamento entre o regime jurídico dos bens públicos construído pela 

doutrina e a sua aplicação jurisprudencial, vez que ele não é considerado, na 

jurisprudência, como um regime jurídico unitário. A segunda, que em parte 

explica a primeira, é a de que esse regime jurídico também não existe no 

plano normativo enquanto unidade. Cada característica é retirada de um 

dispositivo normativo diferente, inclusive com níveis hierárquicos distintos, 

tendo em vista que algumas características têm fundamento constitucional e 

outras têm fundamento legal. Isso reforça o caráter de um regime jurídico 

construído pela doutrina e não presente no plano normativo ou na prática 

jurisdicional do STF sobre o uso dos bens da Administração. 

Por fim, a última conclusão que posso extrair dessa pesquisa diz respeito 

a minha pergunta subsidiária: “O STF chega a afirmar que os bens das 

empresas estatais são públicos ou privados? É suficiente essa classificação dos 

bens das empresas estatais para a aplicação das características de 

inalienabilidade, impenhorabilidade, imprescritibilidade, impossibilidade de 

oneração e imunidade tributária?”. 

Quanto a esse ponto, posso dizer que a minha hipótese, de que o STF 

faria a afirmação, em alguns casos, de que os bens das empresas estatais são 

públicos ou privados, sem que isso fosse suficiente para determinar a aplicação 

das características, se confirmou. 
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Pude notar a insuficiência do reconhecimento da natureza jurídica dos 

bens das empresas estatais para a definição das regras jurídicas que sobre 

eles incidirão. A classificação desses bens como públicos ou privados parece 

ser mais teórica, vez que ela não é tida, na jurisprudência analisada, como 

impreterível para a aplicação de uma ou outra consequência legal, nem mesmo 

aparecendo em grande parte dos acórdãos. 

Essa definição pareceu mais importante somente nos casos sobre a 

competência de fiscalização dos Tribunais de Contas, vez que, nesses casos 

essa conceituação poderia determinar diretamente a aplicação da 

característica, tendo em vista que o preceito constitucional faz referência 

expressa a “bens públicos”, o que não ocorre com as demais características 

com acórdãos analisados. Nos demais julgamentos, esse tipo de definição 

apresentou-se mais como um acréscimo argumentativo do que como, 

efetivamente, um ponto de partida ou pressuposto para a construção de um 

argumento que fundamentasse a aplicação ou não de uma característica. 
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6. Anexos 

6.1. Anexo 1: Tabelas de acórdãos 

6.1.1. Anexo 1a: Acórdãos selecionados pela chave de pesquisa 

AC 1549 MC-QO/RO CJ 6412/PE RE 265749 ED-ED/SP 

AC 1550/RO CJ 6615/SP RE 282258 AgR/SC 

AC 1851 QO/RO CJ 6646/SP RE 28341 embargos 

AC 659 MC-QO/DF CJ 6902/RJ RE 285716 AgR/SP 

AC 669/SP CR 9790 AgR-ED/EU RE 348714/RS 

ACO 1095 MC-AgR/GO HC 105542/RS RE 354897/RS 

ACO 1295 AgR-
segundo/SP 

HC 106829/RS RE 356209 AgR/GO 

ACO 1342 AgR/RJ HC 110261/BA RE 357291 AgR/PR 

ACO 1445/MG HC 59109/SP RE 363412 AgR/BA 

ACO 231/MG HC 61327/CE RE 364202/RS 

ACO 374 QO/MS HC 63662/PE RE 366168/SC 

ACO 765/RJ HC 68020/SP RE 390664/SP 

ACO 765 AgR/RJ HC 69649/DF RE 398630/SP 

ACO 765 QO/RJ HC 69881/SP RE 399307 AgR/MG 

ACO 789/PI HC 70765/RS RE 407099/RS 

ACO 803 TAR-QO/SP HC 72506/MG RE 424227/SC 

ACO 811 AgR/DF HC 75944/SP RE 429171/RS 

ACO 959/RN HC 79530/PA RE 446530 AgR/SC 

ADI 112/BA HC 83580/MG RE 462704 AgR/SP 

ADI 1348/RJ HC 84533/MG RE 46346/SP 

ADI 1348 MC/RJ HC 93938/SP RE 473033/DF 

ADI 1400 MC/SP HC 97690/MG RE 482814 AgR/SC 

ADI 144 MC/RN Inq 2245/MG RE 50327/PE 

ADI 1485 MC/DF Inq 406 QO/SC RE 524615 AgR/BA 
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ADI 1553/DF MI 1718 AgR-

segundo/DF 

RE 542454 AgR/BA 

ADI 1564 MC/RJ MS 20649/DF RE 560944/PE 

ADI 1597 MC/UF MS 20936/DF RE 580264/RS 

ADI 1703 MC/SC MS 21322/DF RE 591599 AgR/RJ 

ADI 1746 MC/SP MS 21466/DF RE 599628/DF 

ADI 1770 MC/DF MS 21729/DF RE 601392/PR 

ADI 18 MC/AL MS 22160/DF RE 631309 AgR/SP 

ADI 1840 MC/DF MS 22357/DF RE 647881 AgR/RS 

ADI 1863/DF MS 22493/RJ RE 64800/MG 

ADI 1998/DF MS 22509/SP RE 65164/PR 

ADI 2167 MC/RR MS 23627/DF RE 66888/MG 

ADI 234/RJ MS 23875/DF RE 72306/GB 

ADI 234 QO/RJ MS 24073/DF RE 72814/SP 

ADI 2452 MC/SP MS 24423/DF RE 73778/ES 

ADI 3273/DF MS 25092/DF RE 74295/RJ 

ADI 3279/SC MS 25181/DF RE 75000/SP 

ADI 3366/DF MS 26117/DF RE 75488/DF 

ADI 3578 MC/DF MS 30322/DF RE 76069/RJ 

ADI 50 MC/DF MS 30323/DF RE 76374/GB 

ADI 787 MC/DF Rcl 2549/PE RE 76405/PR 

AI 103497 AgR/SP Rcl 5215 AgR/SP RE 76778/ES 

AI 153192 AgR/RJ Rcl 6735 AgR/SP RE 81844/SC 

AI 313854 AgR/CE RE 100433/RJ RE 90102/SP 

AI 351888 AgR/SP RE 104236/MG RE 90470/PB 

AI 410330 ED/SP RE 104472/BA RE 91621/PR 

AI 513992 AgR/DF RE 107955/SP RE 99239/DF 

AI 551556 AgR/SP RE 111612/SP RE 99258/RS 

AI 558682 AgR/SP RE 113055/SP RHC 115312/RS 
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AI 561230 AgR/RS RE 113576/GO RHC 56429/SP 

AI 690242 AgR/SP RE 130539/DF RHC 58753/MG 

AI 748076 AgR/MG RE 172816/RJ RHC 59755/ES 

AI 797034 AgR/SP RE 182555/MG RHC 62114/DF 

AI 81444 AgR/SP RE 191495/SP RHC 63958/DF 

AI 837555 AgR/SP RE 204635 AgR-ED/RS RHC 66058/DF 

AI 838510 AgR/BA RE 220699/SP RHC 66405/RJ 

AR 668/DF RE 220902 ED/PE RMS 16416/GB 

ARE 684655 AgR/SP RE 220906/DF RMS 2724/DF 

CC 7204/MG RE 220907/RO Rp 1064/RS 

CJ 4624/SC RE 222041/RS Rp 1116/SP 

CJ 4643/GB RE 225011/MG Rp 723/DF 

CJ 4853/PE RE 226472/RO Rp 740/PR 

CJ 4934/GB RE 229444/CE Rp 755/RJ 

CJ 5174/SP RE 229696/PE Rp 757/AMPE 

CJ 5959/SP RE 230051 ED/SP Rp 759/MT 

CJ 6007/RJ RE 230161 AgR/CE Rp 765/CE 

CJ 6073/MG RE 23669/DF Rp 826/MT 

CJ 6247/BA RE 238049 AgR/PE Rp 939/RJ 

CJ 6356/SP RE 253472/SP SS 1130 AgR/DF 

CJ 6390/SP RE 263010/MS RE 265749 ED-ED/SP 
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6.1.2. Anexo 1b: Acórdãos impertinentes 

Acórdão(s) Motivo da impertinência 

AC 659 MC-QO/DF 

ADI 18 MC/AL 

ADI 50 MC/DF 

ADI 112/BA 

ADI 144 MC/RN 

ADI 787 MC/DF 

ADI 1485 MC/DF  

ADI 1553/DF 

ADI 1770 MC/DF 

ADI 1840 MC/DF 

ADI 3279/SC  

AI 837555 AgR/SP 

ARE 684655 AgR/SP 

CC 7204/MG  

CJ 6356/SP 

CR 9790 AgR-ED/EU 

MI 1718 AgR-segundo/DF  

Rcl 5215 AgR/SP 

RE 73778/ES 

RE 74295/RJ 

RE 75488/DF 

RE 76069/RJ 

RE 76405/PR 

RE 76778/ES 

RE 90102/SP 

RE 107955/SP 

RE 130539/DF 

Acórdãos selecionados em razão do termo 
“bem” que, nesses casos, é usado como 

advérbio. 
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RE 191495/SP  

RE 282258 AgR/SC 

RE 560944/PE 

ACO 1445/MG 

AI 81444 AgR/SP 

AI 103497 AgR/SP 

CJ 4624/SC 

CJ 4643/GB 

CJ 4853/PE 

CJ 4934/GB 

CJ 5174/SP 

CJ 5959/SP 

CJ 6247/BA 

CJ 6390/SP 

CJ 6412/PE 

CJ 6615/ SP 

CJ 6646/SP 

CJ 6902/ RJ 

HC 59109/SP 

HC 61327/CE 

HC 63662/PE 

HC 68020/SP 

HC 69649/DF 

HC 69881/SP 

HC 70765/RS 

HC 72506/MG  

HC 75944/SP 

HC 79530/PA  

HC 83580/MG 

HC 84533/MG 

Acórdãos que versam somente sobre a Justiça 
competente para julgar a causa. 
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HC 93938/SP 

HC 97690/MG  

HC 106829/RS 

HC 110261/BA 

Inq 406 QO/SC 

RE 72306/GB 

RE 76374/GB 

RE 81844/SC 

RE 99258/RS 

RE 104472/BA 

RE 113576/GO 

RE 182555/MG 

RE 263010/MS 

RE 348714/RS  

RE 366168/SC 

RE 390664/SP 

RE 429171/RS 

RE 473033/DF 

RE 591599 AgR/RJ 

RHC 56429/SP 

RHC 58753/MG 

RHC 59755/ES 

RHC 66405/RJ 

RHC 115312/RS 

AC 1549 MC-QO/RO 

AI 513992 AgR/DF 

MS 20936/DF 

RHC 62114/DF  

RHC 63958/DF 

Acórdãos que versam somente sobre questões 

processuais, sem julgamento de mérito. 

RE 99239/DF Acórdãos sem decisão de mérito, por entender 
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RE 111612/SP 

RE 356209 AgR/GO 

o Tribunal que houve mera ofensa reflexa à 

Constituição, não conhecendo dos Recursos. 

ACO 1295 AgR segundo/SP 

Rcl 2549/PE 

Acórdãos tratam somente sobre a competência 

do STF em razão do art. 102, f, CF/88. 

RE 238049 AgR/PE 

RE 399307 AgR/MG 

RE 482814 AgR/SC 

Acórdãos tratam sobre bens de autarquia e não 

de empresa estatal. 

RE 64800/MG Caso no qual empresa estatal não é parte e 
cuja decisão versa somente sobre a 
legitimidade da entidade federativa de 

responder por sociedade de economia mista 
por ela constituída. 

AI 561230 AgR/RS Acórdão versa sobre estabilidade de servidor 
da ECT e não sobre “impenhorabilidade”, termo 

pelo qual o caso é selecionado pela chave de 
pesquisa. A impenhorabilidade é citada apenas 
para afirmar que os precedentes sobre essa 

característica não se aplicam no caso. 

Rcl 6735 AgR/SP Acórdão não versa sobre caso de empresa 

estatal. Só há a referência para dizer que é 
caso diverso e que o precedente não se aplica. 

ADI 234 QO/RJ Questão de ordem recebida como Embargos de 
Declaração, cuja decisão versa somente sobre 

questões pontuais de redação do acórdão que 
não interferem na decisão no que tange ao 
objeto desse estudo. 

MS 22493/RJ 

MS 22509/SP 

Acórdãos versam somente sobre a competência 
do Presidente da República para instituir limites 

para o uso de títulos da dívida pública como 
meio de pagamento em processo de 

desestatização de empresas. 

CJ 6007/RJ 

CJ 6073/MG 

Os acórdãos aparecem na busca em razão do 

termo “usucapião” constar na indexação, 
contudo, esse termo não guarda qualquer 
relação com o conteúdo do acórdãos, que versa 

somente sobre competência judiciária. 

Rp 757/AM Caso selecionado pela chave de busca por 

conter a palavra “imunidade” na indexação, 
contudo, ela se refere à imunidade parlamentar 



                                                                                          

 
88 

e não à imunidade tributária. 

RE 91621/PR Acórdão trata de bem de particular 
desapropriado em benefício de sociedade de 

economia mista. 

RHC 66058/DF Acórdão trata de fraude de documentos 

relativos a bens dados em garantia para o 
Banco Nacional da Habitação. 

ADI 1746 MC/SP Acórdão trata de inconstitucionalidade de 
dispositivo da Constituição do Estado de São 
Paulo, não relativa a bens de empresas 

estatais. 

RE 226472/RO Acórdão versa somente sobre alegações de 

falta de contraditório e ampla defesa em 
processo administrativo do Banco Central. 

ADI 3366/DF 

ADI 3273/DF 

Acórdão versa sobre a possibilidade da União 
conceder, para a exploração de petróleo, o 

domínio de bens exclusivos seus. 

Inq 2245/MG Acórdão selecionado pela chave de pesquisa 

em razão do termo “bem” que, nesse caso, faz 
referência somente ao bem jurídico do Direito 
Penal 

ADI 234/RJ 

ADI 1348 MC/RJ 

ADI 1348/RJ 

ADI 1564 MC/RJ 

ADI 1597 MC/UF 

ADI 1703 MC/SC 

ADI 1863/DF 

ADI 1998/DF 

ADI 2452 MC/SP 

ADI 3578 MC/DF 

Acórdãos versam sobre exigências para a 
alienação de ações de sociedades de economia 

mista ou para processos de privatização de 
empresas estatais. 

ACO 811 AgR/DF 

ACO 1095 MC AgR/GO 

ACO 1342 AgR/RJ 

Acórdãos sobre imunidade tributária que, 

contudo, não tratam de tributos relacionados a 
bens. 
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AR 668/DF 

RE 72814/SP 

RE 90470/PB  

RE 357291 AgR/PR 

RE 363412 AgR/BA  

RE 364202/RS 

RE 424227/SC 

RE 446530 AgR/SC 

RE 524615 AgR/BA  

RE 542454 AgR/BA 

RE 580264/RS 

RE 601392/PR 

RE 631309 AgR/SP  

ADI 2167 MC/RR 

Rp 740/PR 

Rp 755/RJ 

Rp 759/MT 

Rp 765/CE 

Rp 826/MT 

Rp 939/RJ 

Rp 1064/RS 

Acórdãos que versam sobre pedidos de 
inconstitucionalidade de dispositivos de 
Constituições estaduais, sem relação com bens 

de empresas estatais. 

AI 153192 AgR/RJ 

RE 172816/RJ 

 

Acórdãos versam sobre desapropriação. 

HC 105542/RS Acórdão que trata de causas de aumento de 

pena em crimes contra a Administração 
Pública. 

RE 65164/PR Acórdão que versa sobre procedimento para 
reintegração de posse concedida à empresa 

pública. 

MS 21322/SP Acórdãos que tratam da necessidade de 

realização de concurso público pelas empresas 
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MS 22357/DF 

MS 20649/DF 

estatais e de eventuais limitações nos editais. 

MS 21466/DF Acórdão que trata da competência do Tribunal 

de Contas da União para verificar a legalidade 
de concessão de aposentadoria. 

MS 21729/DF Acórdão que versa sobre a possibilidade do 
Ministério Público requerer informações ao 
Banco do Brasil. 

MS 22160/DF Acórdão que trata da concessão de bolsas de 
estudos a dependentes de servidores do Fundo 

de Assistência ao Estudante. 

ADI 1400 MC/SP Acórdão que trata de contagem de tempo de 

serviço para gratificação de servidor. 

SS 1130 AgR/DF Acórdão que versa sobre cabimento e efeitos 

de Mandado de Segurança. 

MS 24073/DF Acórdão que trata de responsabilidade de 

advogado de empresa estatal por parecer. 

MS 30322/DF Acórdão que versa sobre inabilitação de ex-

gestor de empresa pública. 

MS 30323/DF Acórdão que versa sobre a responsabilidade de 

gestor de empresa estatal sobre matéria não 
pacificada juridicamente. 

MS 24423/DF Acórdão versa sobre conflito federativo. 

MS 16416/GB Acórdão trata de imunidade tributária sobre ato 

de Estado-membro e não de empresa estatal. 

MS 26117/DF Acórdão que trata de promoção de servidor. 
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6.2. Anexo 2: Fichas de leitura 

6.2.1. Anexo 2a: Ficha de leitura padrão 

Tipo do Processo  

Nº do Processo  

Data do Julgamento  

Data da Publicação  

Partes 
Empresa pública (EP) ou sociedade 

de economia mista (SEM)? 

 

Ministro Relator  

Qual a questão controvertida?  

Quais são os dispositivos 

constitucionais em questão? 

 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 
características? 

Se não, de que maneira ele incide 

sobre o caso? 

 

Os Ministros aplicam alguma das 

características do regime jurídico 
dos bens públicos aos bens das 

empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 

citações) 

 

Os Ministros falam expressamente 

qual o regime jurídico aplicável? 
Quais os fundamentos? (Colocar 

quais ministros e as respectivas 
citações) 

Se não, há indícios que revelem qual 

o regime jurídico aplicável? 

 

Os Ministros fazem referência 

expressa à natureza jurídica dos 
bens das empresas estatais? Se sim, 
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há correspondência entre essa 

natureza jurídica e o regime jurídico 
por eles aplicado? 

Outras observações  

 

6.2.2. Anexo 2b: Fichas de leitura sobre impenhorabilidade 

Tipo do Processo Recurso Extraordinário 

Nº do Processo RE 100.433-9/RJ 

Data do Julgamento 17/12/1984 

Data da Publicação 08/03/1985 

Partes 
Empresa pública (EP) ou sociedade 

de economia mista (SEM)? 

Recorrente: Prefeitura Municipal do 
Rio de Janeiro 

Recorrida: Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos – ECT (EP) 

Ministro Relator Min. Sydney Sanches 

Qual a questão controvertida? Possibilidade de processamento de 

embargos à execução fiscal da ECT 
mesmo sem penhora, em razão de 
alegada impenhorabilidade dos seus 

bens. 

Quais são os dispositivos 

constitucionais em questão? 

Arts. 117 e 170, §2º, da CF/67, 

com a EC 1/69. 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 
características? 

Se não, de que maneira ele incide 
sobre o caso? 

Sim, impenhorabilidade. 

Os Ministros aplicam alguma das 
características do regime jurídico 
dos bens públicos aos bens das 

empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 

quais ministros e as respectivas 
citações) 

Min. Sydney Sanches  Sim. O 
Ministro Relator não conhece do 
recurso, pois, baseado nos 

argumentos trazidos pelo parecer 
da PGR, acredita que o acórdão 

recorrido trouxe razoável 
interpretação à lei federal (CPC), o 

que não autorizaria o recurso 
extraordinário, mantendo, assim, a 
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decisão recorrida. Nesse sentido, os 

argumentos colocados para manter 
a decisão vão no sentido de que a 
ECT é empresa pública que explora 

serviço monopolizado e exclusivo 
da União Federal e à qual se 

estendem as prerrogativas e 
privilégios da Fazenda Pública. 

Os Ministros falam expressamente 
qual o regime jurídico aplicável? 
Quais os fundamentos? (Colocar 

quais ministros e as respectivas 
citações) 

Se não, há indícios que revelem 
qual o regime jurídico aplicável? 

Sim, usando o parecer da PGR.  O 
regime jurídico da ECT é o mesmo 
da Fazenda Pública. 

Os Ministros fazem referência 
expressa à natureza jurídica dos 
bens das empresas estatais? Se 

sim, há correspondência entre essa 
natureza jurídica e o regime jurídico 

por eles aplicado? 

Não. 

Outras observações  

 

Tipo do Processo Recurso Extraordinário 

Nº do Processo RE 222.041-5/RS 

Data do Julgamento 15/09/1998 

Data da Publicação 16/04/1999 

Partes 
Empresa pública (EP) ou sociedade 

de economia mista (SEM)? 

Recorrente: Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos – ECT (EP) 

Recorrida: Maria Eva Godinho da 
Silva 

Ministro Relator Min. Ilmar Galvão 

Qual a questão controvertida? ECT recorre de decisão que negou o 
regime de precatórios para o 

pagamento de condenações 
judiciais trabalhistas, alegando a 

impenhorabilidade dos seus bens, 
tendo em vista o art. 12, do DL nº 
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509/69. 

Quais são os dispositivos 
constitucionais em questão? 

Arts. 100 e 173, CF/88. 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 

características? 

Se não, de que maneira ele incide 
sobre o caso? 

Sim, impenhorabilidade. 

Os Ministros aplicam alguma das 
características do regime jurídico 

dos bens públicos aos bens das 
empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 
citações) 

Min. Ilmar Galvão  Não, o regime 
de precatórios aplica-se somente às 

entidades de direito público, não se 
estendendo à ECT. Esse privilégio já 

não era possível na Const. de 1967, 
ou com a EC nº 1/1969, 

independentemente da natureza da 
atividade e restou afastado 
definitivamente com a CF/88 que 

consignou a ECT como empresa que 
explora atividade econômica 

monopolizada. Assim, o art. 12 do 
DL nº 509/69 é incompatível com 
os textos constitucionais indicados. 

Os Ministros falam expressamente 
qual o regime jurídico aplicável? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 

citações) 

Se não, há indícios que revelem 
qual o regime jurídico aplicável? 

Sim, o das empresas privadas. 

Os Ministros fazem referência 
expressa à natureza jurídica dos 

bens das empresas estatais? Se 
sim, há correspondência entre essa 

natureza jurídica e o regime jurídico 
por eles aplicado? 

Não. 

Outras observações  

 

Tipo do Processo Recurso Extraordinário 

Nº do Processo RE 220.906-9/DF 
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Data do Julgamento 16/11/2000 

Data da Publicação 14/11/2002 

Partes 

Empresa pública (EP) ou sociedade 
de economia mista (SEM)? 

Recorrente: Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos – ECT (EP) 

Recorrido: Ismar José da Costa 

Ministro Relator Min. Maurício Corrêa 

Qual a questão controvertida? ECT recorre de decisão que negou o 

regime de precatórios para o 
pagamento de condenações 

judiciais trabalhistas, alegando a 
impenhorabilidade dos seus bens, 
tendo em vista o art. 12, do DL nº 

509/69. 

Quais são os dispositivos 

constitucionais em questão? 

Arts. 100 e 173, CF/88. 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 
características? 

Se não, de que maneira ele incide 
sobre o caso? 

Sim, impenhorabilidade. 

Os Ministros aplicam alguma das 
características do regime jurídico 
dos bens públicos aos bens das 

empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 

quais ministros e as respectivas 
citações) 

Min. Maurício Corrêa  Sim. A ECT 
é empresa pública equiparada à 
Fazenda Pública. Cita como 

jurisprudência o RE 100.433/RJ, 
julgado sobre a égide da CF/67, 

com a EC 1/69., fazendo a 
consideração de que a CF/88 não 
teria alterado a disciplina da 

matéria. Ainda que o art. 173 traga 
que as empresas estatais 

equiparam-se às empresas 
privadas, isso não acontece sem 
restrições, vez que, por exemplo, 

as empresas estatais devem 
contratar por concurso público. Cita 

José Afonso da Silva para colocar 
que as empresas estatais 

prestadoras de serviços públicos 
não se subordinam às limitações do 
art. 173, que diz respeito à 
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intervenção do Estado na economia. 

A atividade exercida pela ECT já 
estaria no art. 21, X, e estaria 
excepcionado às regras do art. 173 

pelo próprio, ao colocar 
“ressalvados os casos previstos 

nessa Constituição”. Recepcionado 
o DL nº 509/69 e o privilégio da 
impenhorabilidade dos seus bens 

por ele conferido. 

 

Min. Ilmar Galvão (vencido) Não. 
“... declaro a inconstitucionalidade 

da expressão “impenhorabilidade de 
seus bens, rendas e serviços”, 
contida no art. 12 do Decreto-Lei nº 

509, de 1969.” (p. 440). 
Esclarecimento: se reconhecida a 

constitucionalidade dessa 
expressão, os credores da ECT 
ficariam completamente 

desprotegidos, pois não teriam nem 
a penhora de bens nem o regime de 

precatórios, que não é possível 
aplicar à ECT, vez que ela não é 
entidade de direito público. 

 

Min. Nelson Jobim  Sim. Na 

Constituição de 1967, a única 
exceção à aplicação do regime 

jurídico das empresas privadas às 
empresas estatais exploradoras de 
atividade econômica dizia respeito 

àquelas que explorassem atividades 
monopolizadas e em relação aos 

tributos. Com a EC de 1969 o 
mesmo se manteve (apenas foram 
retiradas as autarquias dessa 

equiparação com o setor privado). 
Isso significa que o DL 509/69, ao 

conceder privilégios fiscais à ECT 
estaria de acordo com a 
Constituição, mas não em relação 

aos outros pontos 
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(impenhorabilidade e privilégio de 

foro e prazo processual). Com a 
Constituição de 1988 e a mudança 
da redação, nem mesmo esse 

tratamento tributário diferenciado 
seria permitido (pois não há mais a 

exceção para as empresas que 
explorem atividades 
monopolizadas). Além disso, o 

Ministro coloca a consideração de 
que tanto na CF/67, com a EC 1/69, 

quanto na de 1988 a atuação do 
Estado na economia foi regida pelo 

princípio da subsidiariedade à 
iniciativa privada, sendo ainda mais 
fortalecido nesse última, que não 

deixou as situações de monopólio 
para a lei, as taxando 

constitucionalmente, e ainda limitou 
as hipóteses de atuação de forma 
competitiva, pois a redação passou 

de “motivos de segurança nacional, 
ou para organizar o setor” (CF/67, 

com a EC 1/69) para “imperativo de 
segurança nacional ou relevante 
interesse público”. Por outro lado, 

todas essas restrições na CF/67, 
com a EC 1/69 aplicavam-se 

somente às empresas estatais que 
explorassem atividade econômica, 
sendo que aquelas que tivessem 

outro objeto não eram, 
obrigatoriamente, equiparadas às 

empresas privadas e o mesmo se 
observa na Const. de 1988. As 
questões, portanto, são: “¿A 

Empresa de Correios e Telégrafos 
explora a atividade econômica a 

que se referia o § 2º do art. 163 de 
1967 – hoje, art. 173, § 2º? ¿A ECT 
é um braço do estado-empresário? 

Ou, (¿) a ECT é uma empresa que 
opera em um setor que os textos 

de 1967, 1969 e 1988 sonegaram 
ao livre mercado?” (p. 466). O que 
é atividade econômica ou serviço 
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público é uma definição histórico-

política que envolve a ideologia e o 
modelo de Estado (p. 467-470). Em 
geral, isso fica consignado de 

acordo com o texto constitucional e 
foi o que aconteceu com o serviço 

postal (e a ECT), que foi colocado 
como atividade própria do Estado. 
Sendo serviço público, o art. 12 do 

DL 509/69 era constitucional e foi 
recebido pela Constituição de 1988. 

“Os bens da ECT participam da 
atividade administrativa da União. 

São aplicados aos seus serviços 
postais. A impenhorabilidade dos 
bens que integram o patrimônio 

administrativo “funda-se ...”, no 
dizer ainda de CIRNE LIMA, “em 

que o conceito moderno de Estado 
não comporta que o interesse 
patrimonial de um cidadão 

determine a apreensão e a 
alienação de bens aplicados ao 

proveito comum da coletividade”. 
No mesmo sentido, GERALDO 
ATALIBA: “... a indisponibilidade, 

imprescritibilidade e 
impenhorabilidade dos bens 

públicos são formas de proteção 
aos fins a que eles servem. E 
alcançam as pessoas 

administrativas, inclusive sob a 
forma de empresa”. A afetação 

desses bens ao serviço público é a 
pedra de toque da questão. Resta o 
problema da execução da ECT. 

MOREIRA ALVES, no debate, dá a 
solução. Deve-se dar uma 

interpretação conforme ao art. 100 
da CF, para submeter as execuções 
contra a ECT ao regime de 

precatório.” (p. 472/473). 

 

Min. Marco Aurélio (vencido)  
Não. A Constituição de 1967 já 
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trazia a equiparação do regime 

jurídico das empresas estatais ao 
das empresas privadas, 
excepcionando apenas aquelas que 

explorassem atividade 
monopolizada, quanto aos tributos. 

Com a Constituição de 1988, nem 
mesmo essa exceção foi mantida. 
Os bens das empresas estatais não 

são bens públicos, já que elas são 
pessoas jurídicas de direito privado, 

e, portanto, não pode ser aplicado o 
regime dos precatórios a essas 

empresas, que está envolvido com 
bens públicos. Cita o julgamento do 
RE 220.041-5/RS. Não há como 

deixar de reconhecer a 
inconstitucionalidade da expressão 

em questão, tendo em vista que 
deve ser afastado o regime de 
precatórios por ser impróprio. 

Reproduz voto proferido no RE 
225.011/MG.  

 

Min. Sepúlveda Pertence 
(vencido) Ainda que essas 

empresas estatais prestem serviço 
público, não é possível 

desconsiderar que por opção do 
Estado, elas constituem pessoas 

jurídicas de direito privado 
equilibrando essa opção estatal com 
a essencialidade e a continuidade 

do serviço público prestado. Em 
regra, essa opção induz à 

penhorabilidade dos bens da 
empresa, pois ocorre a 
preeminência do direito comum, 

ressalvadas apenas as medidas 
necessárias à continuidade do 

serviço público. Assim, ficam 
excepcionados da regra geral 
aqueles bens afetados ao serviço 

público. “Do que se segue (...) 
estar correto Athos Carneiro ao 
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notar que o regime dos bens de 

empresas estatais prestadoras de 
serviço público, no final das contas, 
é o mesmo das concessionárias 

privadas dos mesmos serviços 
estatais, às quais, frisa, jamais se 

pretendeu estender o sistema de 
precatórios.” (p. 496). “O 
problema, assim, é saber se 

constitui privilégio inconciliável com 
a Lei Fundamental a outorga por lei 

ordinária a determinada empresa 
pública da impenhorabilidade 

universal do seu patrimônio e não 
apenas dos bens afetados ao 
serviço público de que seja 

delegatária ou concessionária, de 
tal modo a não deixar alternativa 

ao sistema do precatório para a 
execução judicial de seus débitos.” 
(p. 497). O Ministro coloca 

considerar o sistema de precatórios 
um privilégio e que não é extensível 

às empresas estatais, até mesmo 
por não comportar o sistema 
constitucional e legal essa 

extensão. As empresas estatais não 
tem orçamento e não há uma 

regulação para instrumentalizar 
esse seu eventual regime de 
precatórios. Nesse sentido, é 

inconstitucional o art. 12 do DL nº 
509/69 no que diz respeito a 

impenhorabilidade de suas rendas 
daqueles bens que não são 
afetados ao serviço de que é 

delegatária. Considerando isso, a 
ela não se aplica o regime de 

precatórios e os débitos oriundos de 
condenação judicial devem ser 
executados de acordo com o direito 

comum, com a penhora de bens 
não afetados ao serviço público. 

 

Min. Sydney Sanches  Sim. Cita a 
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jurisprudência do RE 100.433/RJ e 

acompanha o voto do Min. Maurício 
Correa, argumentando que, embora 
o precedente tenha sido julgado 

sob a Constituição passada, não 
houve alteração no tratamento da 

matéria com a Constituição de 
1988. 

 

Min. Moreira Alves  Sim, atenta 
para a dificuldade de fazer a 

distinção entre os bens afetados e 
os não-afetados, inclusive 

questionando se não haveriam 
rendas afetadas e essenciais para a 
continuidade do serviço público. 

Coloca ainda que é evidente que se 
trata de prestação de serviço 

público, seguindo o voto do Min. 
Maurício Corrêa. 

 

Min. Carlos Velloso  Sim. Há a 
necessidade de distinguir a 

empresa pública que exerce 
atividade econômica, e que 

submete ao art. 173 da CF/88, 
daquela que presta serviço público, 
que, por sua vez, tem natureza 

jurídica de autarquia. A equiparação 
ao regime jurídico das empresas 

privadas apenas aplica-se às 
empresas estatais exploradoras de 
atividade econômica e criadas 

dentro da lógica do art. 173, o que 
não é o caso. 

Os Ministros falam expressamente 
qual o regime jurídico aplicável? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 
citações) 

Se não, há indícios que revelem 
qual o regime jurídico aplicável? 

Min. Maurício Corrêa  Sim, o 
mesmo da Fazenda Pública (p. 

434). 

 

Min. Sepúlveda Pertence (vencido) 

 Sim, é o regime jurídico das 
empresas privadas, podendo o 
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legislador fazer ressalvas pontuais 

tendo em vista o princípio da 
continuidade do serviço público. 

 

Min. Carlos Velloso  Sim, 
prestando serviço público, a 

empresa pública tem natureza 
jurídica de autarquia e, portanto, 

segue esse regime. 

Os Ministros fazem referência 

expressa à natureza jurídica dos 
bens das empresas estatais? Se 
sim, há correspondência entre essa 

natureza jurídica e o regime jurídico 
por eles aplicado? 

Min. Maurício Corrêa  Sim, “são 

impenhoráveis seus bens por 
pertencerem à entidade estatal 
mantenedora”, em razão de ser a 

sua receita constituída de subsídio 
da União. Consideração dos bens da 

ECT como bens públicos, da União, 
condizente com o regime jurídico 
aplicado pelo Ministro (p. 439). 

 

Min. Marco Aurélio  “os bens das 

empresas públicas, porque pessoas 
jurídicas de direito privado, não 

podem ser enquadrados por como 
bens públicos.” (p. 476). Essa 
colocação tem correspondência com 

o voto do Ministro, que não aplica a 
impenhorabilidade aos bens da ECT. 

Outras observações É o voto proferido nesse acórdão 
que o Min. Carlos Velloso usa em 

alguns casos de imunidade 
tributária. 

 

Tipo do Processo Recurso Extraordinário 

Nº do Processo RE 229.696-7/PE 

Data do Julgamento 16/11/2000 

Data da Publicação 19/12/2002 

Partes 

Empresa pública (EP) ou sociedade 
de economia mista (SEM)? 

Recorrente: Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos – ECT (EP) 
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Recorrido: Edgar Henrique da Silva 

Ministro Relator Min. Ilmar Galvão (Redator para 
acórdão: Min. Maurício Corrêa) 

Qual a questão controvertida? ECT recorre de decisão que negou o 
regime de precatórios para o 

pagamento de condenações 
judiciais, alegando a 
impenhorabilidade dos seus bens, 

tendo em vista o art. 12, do DL nº 
509/69. 

Quais são os dispositivos 
constitucionais em questão? 

Arts. 100 e 173, CF/88. 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 

características? 

Se não, de que maneira ele incide 
sobre o caso? 

Sim, impenhorabilidade. 

Os Ministros aplicam alguma das 
características do regime jurídico 

dos bens públicos aos bens das 
empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 
citações) 

Min. Ilmar Galvão (vencido)  Não, 
o regime de precatórios aplica-se 

somente às entidades de direito 
público, não se estendendo à ECT. 

Esse privilégio já não era possível 
na Const. de 1967, ou com a EC nº 
1/1969, independentemente da 

natureza da atividade e restou 
afastado definitivamente com a 

CF/88 que consignou a ECT como 
empresa que explora atividade 

econômica monopolizada. Reproduz 
quase que integralmente o voto no 
RE 222.041/RS, mudando apenas 

de “é de ter-se a norma 
questionada (art. 12, DL 509/69) 

como incompatível com os textos 
constitucionais indicados” para “a 
inconstitucionalidade da expressão  

- impenhorabilidade de seus bens, 
rendas e serviços – contida no 

mencionado dispositivo”. 
Aditamento de voto: o legislador 
ordinário tem o poder de tornar 

impenhoráveis certos bens 
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pertencentes não somente à 

Administração, mas também a 
particulares. Contudo, o art. 12 do 
DL, ao trazer a impenhorabilidade 

dos bens, rendas e serviços da ECT 
faz com que os seus credores só 

possam ter seus créditos satisfeitos 
pelo sistema de precatórios, que 
não tem previsão constitucional ou 

legal para pessoas jurídicas de 
direito privado, já que essas não 

tem orçamentos, “sistema 
manifestamente impróprio para 

empresas e sociedades, que assim 
são organizadas justamente para 
terem maior flexibilidade na 

execução de suas atividades” (p. 
1091). Sem orçamento, não há o 

regime de precatórios. “Do 
contrário, o que se teria, sob as 
vestes de empresa, seria uma 

autarquia, e não a entidade de 
direito privado que se teve em mira 

quando se operou a transformação 
do antigo Departamento dos 
Correios e Telégrafos na atual 

Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, cujos servidores foram 

submetidos, pelo Decreto-Lei nº 
509/69, ao regime da Consolidação 
das Leis do Trabalho...” (p. 

1091/1092). 

 

Min. Maurício Corrêa  Sim. A ECT 
é empresa pública equiparada à 

Fazenda Pública. Cita como 
jurisprudência o RE 100.433/RJ, 
julgado sobre a égide da CF/67, 

com a EC 1/69, fazendo a 
consideração de que a CF/88 não 

teria alterado a disciplina da 
matéria. Ainda que o art. 173 traga 
que as empresas estatais 

equiparam-se às empresas 
privadas, isso não acontece sem 
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restrições, vez que, por exemplo, 

as empresas estatais devem 
contratar por concurso público. Cita 
José Afonso da Silva para colocar 

que as empresas estatais 
prestadoras de serviços públicos 

não se subordinam às limitações do 
art. 173, que diz respeito à 
intervenção do Estado na economia. 

A atividade exercida pela ECT já 
estaria no art. 21, X, e estaria 

excepcionado às regras do art. 173 
pelo próprio, ao colocar 

“ressalvados os casos previstos 
nessa Constituição”. Recepcionado 
o DL nº 509/69 e o privilégio da 

impenhorabilidade dos seus bens 
por ele conferido. Reproduz voto 

proferido no RE 220.906/DF. 

 

Min. Nelson Jobim  Sim. Na 

Constituição de 1967, a única 
exceção à aplicação do regime 

jurídico das empresas privadas às 
empresas estatais exploradoras de 
atividade econômica dizia respeito 

àquelas que explorassem atividades 
monopolizadas e em relação aos 

tributos. Com a EC de 1969 o 
mesmo se manteve (apenas foram 

retiradas as autarquias dessa 
equiparação com o setor privado). 
Isso significa que o DL 509/69, ao 

conceder privilégios fiscais à ECT 
estaria de acordo com a 

Constituição, mas não em relação 
aos outros pontos 
(impenhorabilidade e privilégio de 

foro e prazo processual). Com a 
Constituição de 1988 e a mudança 

da redação, nem mesmo esse 
tratamento tributário diferenciado 
seria permitido (pois não há mais a 

exceção para as empresas que 
explorem atividades 
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monopolizadas). Além disso, o 

Ministro coloca a consideração de 
que tanto na CF/67, com a EC 1/69, 
quanto na de 1988 a atuação do 

Estado na economia foi regida pelo 
princípio da subsidiariedade à 

iniciativa privada, sendo ainda mais 
fortalecido nesse última, que não 
deixou as situações de monopólio 

para a lei, as taxando 
constitucionalmente, e ainda limitou 

as hipóteses de atuação de forma 
competitiva, pois a redação passou 

de “motivos de segurança nacional, 
ou para organizar o setor” (CF/67, 
com a EC 1/69) para “imperativo de 

segurança nacional ou relevante 
interesse público”. Por outro lado, 

todas essas restrições na CF/67, 
com a EC 1/69 aplicavam-se 
somente às empresas estatais que 

explorassem atividade econômica, 
sendo que aquelas que tivessem 

outro objeto não eram, 
obrigatoriamente, equiparadas às 
empresas privadas e o mesmo se 

observa na Const. de 1988. As 
questões, portanto, são: “¿A 

Empresa de Correios e Telégrafos 
explora a atividade econômica a 
que se referia o § 2º do art. 163 de 

1967 – hoje, art. 173, § 2º? ¿A ECT 
é um braço do estado-empresário? 

Ou, (¿) a ECT é uma empresa que 
opera em um setor que os textos 
de 1967, 1969 e 1988 sonegaram 

ao livre mercado?” (p. 1082). O que 
é atividade econômica ou serviço 

público é uma definição histórico-
política que envolve a ideologia e o 
modelo de Estado (p. 1084-1086). 

Em geral, isso fica consignado de 
acordo com o texto constitucional e 

foi o que aconteceu com o serviço 
postal (e a ECT), que foi colocado 
como atividade própria do Estado. 
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Sendo serviço público, o art. 12 do 

DL 509/69 era constitucional e foi 
recebido pela Constituição de 1988. 
“Os bens da ECT participam da 

atividade administrativa da União. 
São aplicados aos seus serviços 

postais. A impenhorabilidade dos 
bens que integram o patrimônio 
administrativo “funda-se ...”, no 

dizer ainda de CIRNE LIMA, “em 
que o conceito moderno de Estado 

não comporta que o interesse 
patrimonial de um cidadão 

determine a apreensão e a 
alienação de bens aplicados ao 
proveito comum da coletividade”. 

No mesmo sentido, GERALDO 
ATALIBA: “... a indisponibilidade, 

imprescritibilidade e 
impenhorabilidade dos bens 
públicos são formas de proteção 

aos fins a que eles servem. E 
alcançam as pessoas 

administrativas, inclusive sob a 
forma de empresa”. A afetação 
desses bens ao serviço público é a 

pedra de toque da questão. Resta o 
problema da execução da ECT. 

MOREIRA ALVES, no debate, dá a 
solução. Deve-se dar uma 
interpretação conforme ao art. 100 

da CF, para submeter as execuções 
contra a ECT ao regime de 

precatório.” (p. 1088/1089) 
Reproduz voto proferido no RE 
220.906/DF. 

 

Min. Sepúlveda Pertence 

(vencido) Ainda que essas 
empresas estatais prestem serviço 

público, não é possível 
desconsiderar que por opção do 
Estado, elas constituem pessoas 

jurídicas de direito privado 
equilibrando essa opção estatal com 
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a essencialidade e a continuidade 

do serviço público prestado. Em 
regra, essa opção induz à 
penhorabilidade dos bens da 

empresa, pois ocorre a 
preeminência do direito comum, 

ressalvadas apenas as medidas 
necessárias à continuidade do 
serviço público. Assim, ficam 

excepcionados da regra geral 
aqueles bens afetados ao serviço 

público. “Do que se segue (...) 
estar correto Athos Carneiro ao 

notar que o regime dos bens de 
empresas estatais prestadoras de 
serviço público, no final das contas, 

é o mesmo das concessionárias 
privadas dos mesmos serviços 

estatais, às quais, frisa, jamais se 
pretendeu estender o sistema de 
precatórios.” (p. 1107). “O 

problema, assim, é saber se 
constitui privilégio inconciliável com 

a Lei Fundamental a outorga por lei 
ordinária a determinada empresa 
pública da impenhorabilidade 

universal do seu patrimônio e não 
apenas dos bens afetados ao 

serviço público de que seja 
delegatária ou concessionária, de 
tal modo a não deixar alternativa 

ao sistema do precatório para a 
execução judicial de seus débitos.” 

(p. 1107) sistema de precatórios 
um privilégio e que não é extensível 
às empresas estatais, até mesmo 

por não comportar o sistema 
constitucional e legal essa 

extensão. As empresas estatais não 
tem orçamento e não há uma 
regulação para instrumentalizar 

esse seu eventual regime de 
precatórios. Nesse sentido, é 

inconstitucional o art. 12 do DL nº 
509/69 no que diz respeito a 
impenhorabilidade de suas rendas 
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daqueles bens que não são 

afetados ao serviço de que é 
delegatária. Considerando isso, a 
ela não se aplica o regime de 

precatórios e os débitos oriundos de 
condenação judicial devem ser 

executados de acordo com o direito 
comum, com a penhora de bens 
não afetados ao serviço público. 

Reproduz voto proferido no RE 
220.906/DF. 

 

Min. Moreira Alves  Sim, atenta 

para a dificuldade de fazer a 
distinção entre os bens afetados e 
os não-afetados, inclusive 

questionando se não haveriam 
rendas afetadas e essenciais para a 

continuidade do serviço público. 
Coloca ainda que é evidente que se 
trata de prestação de serviço 

público, seguindo o voto do Min. 
Maurício Corrêa. Reproduz voto 

proferido no RE 220.906/DF. 

 

Min. Carlos Velloso  Sim. Há a 

necessidade de distinguir a 
empresa pública que exerce 

atividade econômica, e que 
submete ao art. 173 da CF/88, 

daquela que presta serviço público, 
que, por sua vez, tem natureza 
jurídica de autarquia. A equiparação 

ao regime jurídico das empresas 
privadas apenas aplica-se às 

empresas estatais exploradoras de 
atividade econômica e criadas 
dentro da lógica do art. 173, o que 

não é o caso. Reproduz voto 
proferido no RE 220.906/DF. 

Os Ministros falam expressamente 
qual o regime jurídico aplicável? 

Quais os fundamentos? (Colocar 

Min. Maurício Corrêa  Sim, o 
mesmo da Fazenda Pública (p. 

1050). 
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quais ministros e as respectivas 

citações) 

Se não, há indícios que revelem 
qual o regime jurídico aplicável? 

 

Min. Sepúlveda Pertence (vencido) 
 Sim, é o regime jurídico das 

empresas privadas, podendo o 
legislador fazer ressalvas pontuais 
tendo em vista o princípio da 

continuidade do serviço público. 

 

Min. Carlos Velloso  Sim, 
prestando serviço público, a 
empresa pública tem natureza 

jurídica de autarquia e, portanto, 
segue esse regime. 

Os Ministros fazem referência 
expressa à natureza jurídica dos 

bens das empresas estatais? Se 
sim, há correspondência entre essa 
natureza jurídica e o regime jurídico 

por eles aplicado? 

Min. Maurício Corrêa  Sim, “são 
impenhoráveis seus bens por 

pertencerem à entidade estatal 
mantenedora”, em razão de ser a 

sua receita constituída de subsídio 
da União. Consideração dos bens da 
ECT como bens públicos, da União, 

condizente com o regime jurídico 
aplicado pelo Ministro (p. 1055). 

Outras observações  

 

Tipo do Processo Recurso Extraordinário 

Nº do Processo RE 225.011-0/MG 

Data do Julgamento 16/11/2000 

Data da Publicação 19/12/2002 

Partes 

Empresa pública (EP) ou sociedade 
de economia mista (SEM)? 

Recorrente: Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos – ECT (EP) 

Recorrido: Claudio Rodrigues dos 
Santos 

Ministro Relator Min. Marco Aurélio (Redator para 
acórdão: Min. Maurício Corrêa) 

Qual a questão controvertida? ECT recorre de decisão que negou o 
regime de precatórios para o 

pagamento de condenações 
judiciais, alegando a 
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impenhorabilidade dos seus bens, 

tendo em vista o art. 12, do DL nº 
509/69. 

Quais são os dispositivos 
constitucionais em questão? 

Arts. 100 e 173, CF/88. 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 
características? 

Se não, de que maneira ele incide 
sobre o caso? 

Sim, impenhorabilidade. 

Os Ministros aplicam alguma das 
características do regime jurídico 

dos bens públicos aos bens das 
empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 

quais ministros e as respectivas 
citações) 

Min. Marco Aurélio (vencido)  
Não. A Constituição de 1967 já 

trazia a equiparação do regime 
jurídico das empresas estatais ao 

das empresas privadas, 
excepcionando apenas aquelas que 
explorassem atividade 

monopolizada, quanto aos tributos. 
Com a Constituição de 1988, nem 

mesmo essa exceção foi mantida. 
Os bens das empresas estatais não 
são bens públicos, já que elas são 

pessoas jurídicas de direito privado, 
e, portanto, não pode ser aplicado o 

regime dos precatórios a essas 
empresas, que está envolvido com 
bens públicos. Cita o julgamento do 

RE 220.041-5/RS. Não há como 
deixar de reconhecer a 

inconstitucionalidade da expressão 
em questão, tendo em vista que 
deve ser afastado o regime de 

precatórios por ser impróprio. 

 

Min. Mauricio Corrêa  Sim. 
Apenas menciona que reproduz o 

voto do RE nº 220.906-6/DF. 

 

Min. Nelson Jobim  Sim. Na 

Constituição de 1967, a única 
exceção à aplicação do regime 
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jurídico das empresas privadas às 

empresas estatais exploradoras de 
atividade econômica dizia respeito 
àquelas que explorassem atividades 

monopolizadas e em relação aos 
tributos. Com a EC de 1969 o 

mesmo se manteve (apenas foram 
retiradas as autarquias dessa 
equiparação com o setor privado). 

Isso significa que o DL 509/69, ao 
conceder privilégios fiscais à ECT 

estaria de acordo com a 
Constituição, mas não em relação 

aos outros pontos 
(impenhorabilidade e privilégio de 
foro e prazo processual). Com a 

Constituição de 1988 e a mudança 
da redação, nem mesmo esse 

tratamento tributário diferenciado 
seria permitido (pois não há mais a 
exceção para as empresas que 

explorem atividades 
monopolizadas). Além disso, o 

Ministro coloca a consideração de 
que tanto na CF/67, com a EC 1/69, 
quanto na de 1988 a atuação do 

Estado na economia foi regida pelo 
princípio da subsidiariedade à 

iniciativa privada, sendo ainda mais 
fortalecido nesse última, que não 
deixou as situações de monopólio 

para a lei, as taxando 
constitucionalmente, e ainda limitou 

as hipóteses de atuação de forma 
competitiva, pois a redação passou 
de “motivos de segurança nacional, 

ou para organizar o setor” (CF/67, 
com a EC 1/69) para “imperativo de 

segurança nacional ou relevante 
interesse público” (88). Por outro 
lado, todas essas restrições na 

CF/67, com a EC 1/69, aplicavam-
se somente às empresas estatais 

que explorassem atividade 
econômica, sendo que aquelas que 
tivessem outro objeto não eram, 
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obrigatoriamente, equiparadas às 

empresas privadas e o mesmo se 
observa na Const. de 1988. As 
questões, portanto, são: “¿A 

Empresa de Correios e Telégrafos 
explora a atividade econômica a 

que se referia o § 2º do art. 163 de 
1967 – hoje, art. 173, § 2º? ¿A ECT 
é um braço do estado-empresário? 

Ou, (¿) a ECT é uma empresa que 
opera em um setor que os textos 

de 1967, 1969 e 1988 sonegaram 
ao livre mercado?” (p. 972). O que 

é atividade econômica ou serviço 
público é uma definição histórico-
política que envolve a ideologia e o 

modelo de Estado (p. 973-975). Em 
geral, isso fica consignado de 

acordo com o texto constitucional e 
foi o que aconteceu com o serviço 
postal (e a ECT), que foi colocado 

como atividade própria do Estado. 
Sendo serviço público, o art. 12 do 

DL 509/69 era constitucional e foi 
recebido pela Constituição de 1988. 
“Os bens da ECT participam da 

atividade administrativa da União. 
São aplicados aos seus serviços 

postais. A impenhorabilidade dos 
bens que integram o patrimônio 
administrativo “funda-se ...”, no 

dizer ainda de CIRNE LIMA, “em 
que o conceito moderno de Estado 

não comporta que o interesse 
patrimonial de um cidadão 
determine a apreensão e a 

alienação de bens aplicados ao 
proveito comum da coletividade”. 

No mesmo sentido, GERALDO 
ATALIBA: “... a indisponibilidade, 
imprescritibilidade e 

impenhorabilidade dos bens 
públicos são formas de proteção 

aos fins a que eles servem. E 
alcançam as pessoas 
administrativas, inclusive sob a 
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forma de empresa”. A afetação 

desses bens ao serviço público é a 
pedra de toque da questão. Resta o 
problema da execução da ECT. 

MOREIRA ALVES, no debate, dá a 
solução. Deve-se dar uma 

interpretação conforme ao art. 100 
da CF, para submeter as execuções 
contra a ECT ao regime de 

precatório.” (p. 978/979). Reproduz 
voto proferido no RE 220.906/DF. 

 

Min. Sepúlveda Pertence 

(vencido) Ainda que essas 
empresas estatais prestem serviço 
público, não é possível 

desconsiderar que por opção do 
Estado, elas constituem pessoas 

jurídicas de direito privado 
equilibrando essa opção estatal com 
a essencialidade e a continuidade 

do serviço público prestado. Em 
regra, essa opção induz à 

penhorabilidade dos bens da 
empresa, pois ocorre a 
preeminência do direito comum, 

ressalvadas apenas as medidas 
necessárias à continuidade do 

serviço público. Assim, ficam 
excepcionados da regra geral 

aqueles bens afetados ao serviço 
público. “Do que se segue (...) 
estar correto Athos Carneiro ao 

notar que o regime dos bens de 
empresas estatais prestadoras de 

serviço público, no final das contas, 
é o mesmo das concessionárias 
privadas dos mesmos serviços 

estatais, às quais, frisa, jamais se 
pretendeu estender o sistema de 

precatórios.” (p. 991). “O 
problema, assim, é saber se 
constitui privilégio inconciliável com 

a Lei Fundamental a outorga por lei 
ordinária a determinada empresa 
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pública da impenhorabilidade 

universal do seu patrimônio e não 
apenas dos bens afetados ao 
serviço público de que seja 

delegatária ou concessionária, de 
tal modo a não deixar alternativa 

ao sistema do precatório para a 
execução judicial de seus débitos.” 
(p. 991). O Ministro coloca 

considerar o sistema de precatórios 
um privilégio e que não é extensível 

às empresas estatais, até mesmo 
por não comportar o sistema 

constitucional e legal essa 
extensão. As empresas estatais não 
tem orçamento e não há uma 

regulação para instrumentalizar 
esse seu eventual regime de 

precatórios. Nesse sentido, é 
inconstitucional o art. 12 do DL nº 
509/69 no que diz respeito a 

impenhorabilidade de suas rendas 
daqueles bens que não são 

afetados ao serviço de que é 
delegatária. Considerando isso, a 
ela não se aplica o regime de 

precatórios e os débitos oriundos de 
condenação judicial devem ser 

executados de acordo com o direito 
comum, com a penhora de bens 
não afetados ao serviço público. 

Reproduz voto proferido no RE 
220.906/DF. 

 

Min. Moreira Alves  Sim, atenta 

para a dificuldade de fazer a 
distinção entre os bens afetados e 
os não-afetados, inclusive 

questionando se não haveriam 
rendas afetadas e essenciais para a 

continuidade do serviço público. 
Coloca ainda que é evidente que se 
trata de prestação de serviço 

público, seguindo o voto do Min. 
Maurício Corrêa. Reproduz voto 
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proferido no RE 220.906/DF. 

 

Min. Carlos Velloso  Sim. Há a 

necessidade de distinguir a 
empresa pública que exerce 
atividade econômica, e que 

submete ao art. 173 da CF/88, 
daquela que presta serviço público, 

que, por sua vez, tem natureza 
jurídica de autarquia. A equiparação 
ao regime jurídico das empresas 

privadas apenas aplica-se às 
empresas estatais exploradoras de 

atividade econômica e criadas 
dentro da lógica do art. 173, o que 
não é o caso. Reproduz voto 

proferido no RE 220.906/DF. 

Os Ministros falam expressamente 

qual o regime jurídico aplicável? 
Quais os fundamentos? (Colocar 

quais ministros e as respectivas 
citações) 

Se não, há indícios que revelem 

qual o regime jurídico aplicável? 

Min. Sepúlveda Pertence (vencido) 

 Sim, é o regime jurídico das 
empresas privadas, podendo o 

legislador fazer ressalvas pontuais 
tendo em vista o princípio da 

continuidade do serviço público. 

 

Min. Carlos Velloso  Sim, 

prestando serviço público, a 
empresa pública tem natureza 

jurídica de autarquia e, portanto, 
segue esse regime. 

Os Ministros fazem referência 
expressa à natureza jurídica dos 
bens das empresas estatais? Se 

sim, há correspondência entre essa 
natureza jurídica e o regime jurídico 

por eles aplicado? 

Min. Marco Aurélio  “os bens das 
empresas públicas, porque pessoas 

jurídicas de direito privado, não 
podem ser enquadrados por como 
bens públicos.” (p. 934). Essa 

colocação tem correspondência com 
o voto do Ministro, que não aplica a 

impenhorabilidade aos bens da ECT. 

Outras observações Nos Recursos Extraordinários 

220.096/DF, 229.696/PE e 
225.011/MG os votos dos Ministros 
Maurício Corrêa, Nelson Jobim, 

Sepúlveda Pertence, Moreira Alves 



                                                                                          

 
117 

e Carlos Velloso são iguais. 

 

Tipo do Processo Recurso Extraordinário 

Nº do Processo RE 220.699-3/SP 

Data do Julgamento 12/12/2000 

Data da Publicação 16/03/2001 

Partes 
Empresa pública (EP) ou sociedade 
de economia mista (SEM)? 

Recorrente: Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos – ECT (EP) 

Recorrido: Carlos Roberto Bonjorni 

Ministro Relator Min. Moreira Alves 

Qual a questão controvertida? ECT recorre de decisão que negou o 
regime de precatórios para o 
pagamento de condenações 

judiciais, alegando a 
impenhorabilidade dos seus bens, 

tendo em vista o art. 12, do DL nº 
509/69. 

Quais são os dispositivos 
constitucionais em questão? 

Arts. 100 e 173, CF/88. 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 
características? 

Se não, de que maneira ele incide 
sobre o caso? 

Sim, impenhorabilidade. 

Os Ministros aplicam alguma das 
características do regime jurídico 

dos bens públicos aos bens das 
empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 

quais ministros e as respectivas 
citações) 

Min. Moreira Alves  Sim, pois no 
julgamento do RE 220.906, o 

Plenário já decidiu que o DL 509/69 
foi recebido pelo atual Constituição, 

de modo que à ECT ficam 
estendidos os privilégios conferidos 
à Fazenda Pública, inclusive a 

impenhorabilidade dos seus bens, 
devendo a execução contra ela 

seguir o regime dos precatórios. 

Os Ministros falam expressamente 

qual o regime jurídico aplicável? 
Quais os fundamentos? (Colocar 

Min. Moreira Alves  Sim, para a 

ECT, é aplicável o regime jurídico 
do DL 509/69. 
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quais ministros e as respectivas 

citações) 

Se não, há indícios que revelem 
qual o regime jurídico aplicável? 

Os Ministros fazem referência 
expressa à natureza jurídica dos 

bens das empresas estatais? Se 
sim, há correspondência entre essa 

natureza jurídica e o regime jurídico 
por eles aplicado? 

Não. 

Outras observações  

 

Tipo do Processo Agravo Regimental no Recurso 
Extraordinário 

Nº do Processo RE 230.161-6 AgR/CE 

Data do Julgamento 17/04/2001 

Data da Publicação 10/08/2001 

Partes 

Empresa pública (EP) ou sociedade 
de economia mista (SEM)? 

Agravante: Município de Fortaleza 

Agravada: Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos – ECT (EP) 

Ministro Relator Min. Néri da Silveira 

Qual a questão controvertida? Agravo Regimental contra decisão 

que negou seguimento a Recurso 
Extraordinário da ora Agravante 

contra decisão que considerava 
como impenhoráveis os bens da 
ECT. 

Quais são os dispositivos 
constitucionais em questão? 

Arts. 100 e 173, CF/88. 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 

características? 

Se não, de que maneira ele incide 

sobre o caso? 

Sim, impenhorabilidade. 

Os Ministros aplicam alguma das 

características do regime jurídico 

Min. Néri da Silveira  Sim, 

reproduzindo voto do Min. Maurício 
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dos bens públicos aos bens das 

empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 

citações) 

Corrêa no RE 220.906/DF. 

 

Min. Marco Aurélio (vencido)  

Não. Reproduz voto proferido no RE 
225.011/MG. 

Os Ministros falam expressamente 
qual o regime jurídico aplicável? 
Quais os fundamentos? (Colocar 

quais ministros e as respectivas 
citações) 

Se não, há indícios que revelem 
qual o regime jurídico aplicável? 

Sim, pela reprodução dos votos. 

Os Ministros fazem referência 
expressa à natureza jurídica dos 
bens das empresas estatais? Se 

sim, há correspondência entre essa 
natureza jurídica e o regime jurídico 

por eles aplicado? 

Sim, pela reprodução dos votos. 

Outras observações  

 

Tipo do Processo Recurso Extraordinário 

Nº do Processo RE 220.907-5/RO 

Data do Julgamento 12/06/2001 

Data da Publicação 31/08/2001 

Partes 
Empresa pública (EP) ou sociedade 
de economia mista (SEM)? 

Recorrente: Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos – ECT (EP) 

Recorrido: Raimundo Pereira Lira 

Ministro Relator Min. Carlos Velloso 

Qual a questão controvertida? ECT recorre de decisão que negou o 
regime de precatórios para o 
pagamento de condenações 

judiciais trabalhistas, alegando a 
impenhorabilidade dos seus bens, 

tendo em vista o art. 12, do DL nº 
509/69. 

Quais são os dispositivos Arts. 100 e 173, CF/88. 
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constitucionais em questão? 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 

características? 

Se não, de que maneira ele incide 
sobre o caso? 

Sim, impenhorabilidade. 

Os Ministros aplicam alguma das 
características do regime jurídico 

dos bens públicos aos bens das 
empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 
citações) 

Min. Carlos Velloso  Sim. Há a 

necessidade de distinguir a 
empresa pública que exerce 
atividade econômica, e que 

submete ao art. 173 da CF/88, 
daquela que presta serviço público, 

que, por sua vez, tem natureza 
jurídica de autarquia. A equiparação 
ao regime jurídico das empresas 

privadas apenas aplica-se às 
empresas estatais exploradoras de 

atividade econômica e criadas 
dentro da lógica do art. 173, o que 
não é o caso. “No caso, tem-se uma 

empresa pública prestadora de 
serviço público – a Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos – 
ECT – o sérvio postal (C.F., art. 21, 
X). Além de não estar, portanto, 

equiparada às empresas privadas, 
integra o conceito de fazenda 

pública. Assim, os seus bens não 
podem ser penhorados, estando ela 
sujeita à execução própria das 

pessoas públicas: C.F., art. 100.” 
(p. 641). Reproduz em parte o voto 

proferido no RE 220.906/DF e cita 
os julgamentos anteriores que 
assentaram a jurisprudência nesse 

sentido. 

Os Ministros falam expressamente 

qual o regime jurídico aplicável? 
Quais os fundamentos? (Colocar 

quais ministros e as respectivas 
citações) 

Se não, há indícios que revelem 

Min. Carlos Velloso  Sim, o 

mesmo da Fazenda Pública (p. 
641). 
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qual o regime jurídico aplicável? 

Os Ministros fazem referência 
expressa à natureza jurídica dos 

bens das empresas estatais? Se 
sim, há correspondência entre essa 
natureza jurídica e o regime jurídico 

por eles aplicado? 

Não. 

Outras observações  

 

Tipo do Processo Recurso Extraordinário 

Nº do Processo RE 229.444-8/CE 

Data do Julgamento 19/06/2001 

Data da Publicação 31/08/2001 

Partes 
Empresa pública (EP) ou sociedade 

de economia mista (SEM)? 

Recorrente: Município de Fortaleza 

Recorrida: Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos – ECT (EP) 

Ministro Relator Min. Carlos Velloso 

Qual a questão controvertida? Município de Fortaleza recorre 
contra decisão que considerou 

como impenhoráveis os bens da 
ECT. 

Quais são os dispositivos 
constitucionais em questão? 

Arts. 100 e 173, CF/88. 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 
características? 

Se não, de que maneira ele incide 
sobre o caso? 

Sim, impenhorabilidade. 

Os Ministros aplicam alguma das 
características do regime jurídico 

dos bens públicos aos bens das 
empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 

quais ministros e as respectivas 
citações) 

Min. Carlos Velloso  Sim. Há a 
necessidade de distinguir a 

empresa pública que exerce 
atividade econômica, e que 
submete ao art. 173 da CF/88, 

daquela que presta serviço público, 
que, por sua vez, tem natureza 

jurídica de autarquia. A equiparação 
ao regime jurídico das empresas 
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privadas apenas aplica-se às 

empresas estatais exploradoras de 
atividade econômica e criadas 
dentro da lógica do art. 173, o que 

não é o caso. “No caso, tem-se uma 
empresa pública prestadora de 

serviço público – a Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos – 
ECT – o sérvio postal (C.F., art. 21, 

X). Além de não estar, portanto, 
equiparada às empresas privadas, 

integra o conceito de fazenda 
pública. Assim, os seus bens não 

podem ser penhorados, estando ela 
sujeita à execução própria das 
pessoas públicas: C.F., art. 100.” 

(p. 680). Reproduz o voto proferido 
no RE 220.907/RO. 

Os Ministros falam expressamente 
qual o regime jurídico aplicável? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 
citações) 

Se não, há indícios que revelem 
qual o regime jurídico aplicável? 

Min. Carlos Velloso  Sim, o 
mesmo da Fazenda Pública (p. 

680). 

Os Ministros fazem referência 
expressa à natureza jurídica dos 

bens das empresas estatais? Se 
sim, há correspondência entre essa 
natureza jurídica e o regime jurídico 

por eles aplicado? 

Não. 

Outras observações  

 

Tipo do Processo Embargos de Declaração no Agravo 

Regimental no Recurso 
Extraordinário 

Nº do Processo RE 204.635-3 AgR-ED/RS 

Data do Julgamento 26/06/2001 

Data da Publicação 31/08/2001 

Partes Embargante: Camilo Trindade 
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Empresa pública (EP) ou sociedade 

de economia mista (SEM)? 

Oleques 

Embargada: Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos – ECT (EP) 

Ministro Relator Min. Maurício Corrêa 

Qual a questão controvertida? Embargante alega omissão em 

decisão que reconheceu a recepção 
do DL 509/69 pela Constituição de 
1988 e consequentemente a 

impenhorabilidade dos bens da 
ECT. 

Quais são os dispositivos 
constitucionais em questão? 

Arts. 100 e 173, CF/88. 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 

características? 

Se não, de que maneira ele incide 
sobre o caso? 

Sim, impenhorabilidade. 

Os Ministros aplicam alguma das 
características do regime jurídico 

dos bens públicos aos bens das 
empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 
citações) 

Min. Maurício Corrêa  Sim. O 
Pleno do STF já declarou que o DL 

509/69 foi recebido pela CF/88 e 
que, portanto, os bens da ECT são 

impenhoráveis. A não publicação do 
precedente referido não impede que 
ele seja usado como base para 

outros julgamentos. 

Os Ministros falam expressamente 

qual o regime jurídico aplicável? 
Quais os fundamentos? (Colocar 

quais ministros e as respectivas 
citações) 

Se não, há indícios que revelem 

qual o regime jurídico aplicável? 

Min. Maurício Corrêa  Sim, para a 

ECT, o do DL 509/69, que foi 
recepcionado pela CF/88. 

Os Ministros fazem referência 

expressa à natureza jurídica dos 
bens das empresas estatais? Se 

sim, há correspondência entre essa 
natureza jurídica e o regime jurídico 

por eles aplicado? 

Min. Maurício Corrêa  Sim, “por 

ser a Empresa de Correios e 
Telégrafos uma empresa pública 

mantida pela União Federal, os seus 
bens, pertencentes à entidade 

estatal mantenedora, são 
impenhoráveis...” (p. 595). 
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Outras observações  

 

Tipo do Processo Agravo Regimental no Agravo de 

Instrumento 

Nº do Processo AI 313.854-0 AgR/CE 

Data do Julgamento 25/09/2001 

Data da Publicação 26/10/2001 

Partes 
Empresa pública (EP) ou sociedade 

de economia mista (SEM)? 

Agravante: Município de Fortaleza 

Agravada: Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos – ECT (EP) 

Ministro Relator Min. Néri da Silveira 

Qual a questão controvertida? Agravante recorre de decisão que 
negou seguimento de recurso 

contra decisão que considerou 
como impenhoráveis os bens da 

ECT. 

Quais são os dispositivos 

constitucionais em questão? 

Arts. 100 e 173, CF/88. 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 
características? 

Se não, de que maneira ele incide 

sobre o caso? 

Sim, impenhorabilidade. 

Os Ministros aplicam alguma das 

características do regime jurídico 
dos bens públicos aos bens das 

empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 

citações) 

Min. Néri da Silveira  Sim, 

reproduzindo voto do Min. Maurício 
Corrêa no RE 220.906/DF. 

Os Ministros falam expressamente 

qual o regime jurídico aplicável? 
Quais os fundamentos? (Colocar 

quais ministros e as respectivas 
citações) 

Se não, há indícios que revelem 

Sim, pela reprodução do voto. 
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qual o regime jurídico aplicável? 

Os Ministros fazem referência 
expressa à natureza jurídica dos 

bens das empresas estatais? Se 
sim, há correspondência entre essa 
natureza jurídica e o regime jurídico 

por eles aplicado? 

Sim, pela reprodução do voto. 

Outras observações  

 

Tipo do Processo Embargos de Declaração no 
Recurso Extraordinário 

Nº do Processo RE 220.902-3 ED/PE 

Data do Julgamento 12/03/2002 

Data da Publicação 19/04/2002 

Partes 

Empresa pública (EP) ou sociedade 
de economia mista (SEM)? 

Embargante: Edgar Henrique da 

Silva 

Embargada: Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos – ECT (EP) 

Ministro Relator Min. Moreira Alves 

Qual a questão controvertida? Embargante alega omissões em 
acórdão que reconheceu a 
impenhorabilidade dos bens da 

ECT. 

Quais são os dispositivos 

constitucionais em questão? 

Arts. 100 e 173, CF/88. 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 
características? 

Se não, de que maneira ele incide 
sobre o caso? 

Sim, impenhorabilidade. 

Os Ministros aplicam alguma das 
características do regime jurídico 
dos bens públicos aos bens das 

empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 

quais ministros e as respectivas 

Min. Moreira Alves  Sim. O 
acórdão embargado utilizou os 
fundamentos proferidos no 

julgamento do RE 220.906, que 
reconheceu que o DL 509/69 foi 

recebido pela Constituição de 1988 
e que à ECT se estendem os 
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citações) privilégios conferidos à Fazenda 

Pública. A não publicação do 
precedente referido não impede que 
ele seja usado como base para 

outros julgamentos. 

Os Ministros falam expressamente 

qual o regime jurídico aplicável? 
Quais os fundamentos? (Colocar 

quais ministros e as respectivas 
citações) 

Se não, há indícios que revelem 

qual o regime jurídico aplicável? 

Min. Moreira Alves  Sim, o regime 

consagrado pelo DL 509/69. 

Os Ministros fazem referência 

expressa à natureza jurídica dos 
bens das empresas estatais? Se 

sim, há correspondência entre essa 
natureza jurídica e o regime jurídico 
por eles aplicado? 

Não. 

Outras observações  

 

Tipo do Processo Embargos de Declaração no 

Recurso Extraordinário 

Nº do Processo RE 230.051-6/SP 

Data do Julgamento 11/06/2003 

Data da Publicação 08/08/2003 

Partes 
Empresa pública (EP) ou sociedade 

de economia mista (SEM)? 

Embargante: Carlos Roberto 
Bonjorni e Outros 

Embargada: Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos – ECT (EP) 

Ministro Relator Min. Maurício Corrêa 

Qual a questão controvertida? Embargante alega omissões em 

decisão que reconheceu a recepção 
do DL 509/69 pela Constituição de 
1988 e consequentemente a 

impenhorabilidade dos bens da 
ECT. 

Quais são os dispositivos Arts. 100 e 173, CF/88. 
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constitucionais em questão? 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 

características? 

Se não, de que maneira ele incide 
sobre o caso? 

Sim, impenhorabilidade. 

Os Ministros aplicam alguma das 
características do regime jurídico 

dos bens públicos aos bens das 
empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 
citações) 

Min. Maurício Corrêa  Sim. Afasta 

as alegações processuais quanto à 
existência de omissões. No mérito, 
coloca que a recepção do DL 

509/69 foi apreciado de acordo com 
a norma constitucional vigente e 

que os bens da ECT são 
impenhoráveis vez que ela presta 
serviço de competência do Estado. 

Os Ministros falam expressamente 
qual o regime jurídico aplicável? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 

citações) 

Se não, há indícios que revelem 
qual o regime jurídico aplicável? 

Min. Maurício Corrêa  Sim, para a 
ECT, o do DL 509/69, que foi 

recepcionado pela CF/88. 

Os Ministros fazem referência 
expressa à natureza jurídica dos 

bens das empresas estatais? Se 
sim, há correspondência entre essa 

natureza jurídica e o regime jurídico 
por eles aplicado? 

Min. Maurício Corrêa  Sim, “a 
declaração de impenhorabilidade 

dos bens dos Correios e Telégrafos 
deve-se ao fato de cuidar-se de 

empresa pública, mantida pela 
União Federal, a qual pertencem os 
seus bens.” (p. 544). 

Outras observações  

 

Tipo do Processo Embargos de Declaração no Agravo 

de Instrumento 

Nº do Processo AI 410.330-0 ED/SP 

Data do Julgamento 25/09/2001 

Data da Publicação 26/10/2001 

Partes 
Empresa pública (EP) ou sociedade 

Embargante: Luiz Otávio Salustiano 
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de economia mista (SEM)? da Silva 

Embargada: Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos – ECT (EP) 

Ministro Relator Min. Nelson Jobim 

Qual a questão controvertida? Embargante alega contradições em 

decisão que considerou como 
impenhoráveis os bens da ECT. 

Quais são os dispositivos 
constitucionais em questão? 

Arts. 100 e 173, CF/88. 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 
características? 

Se não, de que maneira ele incide 
sobre o caso? 

Sim, impenhorabilidade. 

Os Ministros aplicam alguma das 
características do regime jurídico 

dos bens públicos aos bens das 
empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 

quais ministros e as respectivas 
citações) 

Min. Nelson Jobim  Sim. A não 
publicação do precedente referido 

não impede que ele seja usado 
como base para outros 
julgamentos. No mérito, “a 

jurisprudência do STF entende que 
a execução contra a ECT deve 

observar o regime de precatórios.” 
(p. 1516). 

Os Ministros falam expressamente 
qual o regime jurídico aplicável? 
Quais os fundamentos? (Colocar 

quais ministros e as respectivas 
citações) 

Se não, há indícios que revelem 
qual o regime jurídico aplicável? 

Não. Pela transcrição de ementa de 
precedente que reconhece a 
recepção do DL 509/69, é possível 

considerar que esse é o regime 
jurídico a ser aplicado para a ECT. 

Os Ministros fazem referência 
expressa à natureza jurídica dos 
bens das empresas estatais? Se 

sim, há correspondência entre essa 
natureza jurídica e o regime jurídico 

por eles aplicado? 

Não. 

Outras observações  
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Tipo do Processo Ação Cautelar 

Nº do Processo AC 669-4/SP 

Data do Julgamento 06/10/2005 

Data da Publicação 26/05/2006 

Partes 
Empresa pública (EP) ou sociedade 
de economia mista (SEM)? 

Requerente: Companhia do 
Metropolitano de São Paulo – Metrô 
(SEM) 

Requerido: Cetenco Engenharia S/A 

Ministro Relator Min. Carlos Britto 

Qual a questão controvertida? Metrô de São Paulo ajuizou ação 
cautelar requerendo suspensão dos 

efeitos de suspensão judicial que 
determinou a penhora de seus 

recursos financeiros em razão de 
condenação em ação de cobrança, 
alegando que é prestadora de 

serviços públicos e deve ter 
reconhecida a impenhorabilidade 

dos seus bens, assim como a ECT.  

Quais são os dispositivos 

constitucionais em questão? 

Art. 173, CF/88. 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 

características? 

Se não, de que maneira ele incide 

sobre o caso? 

Sim, impenhorabilidade. 

Os Ministros aplicam alguma das 

características do regime jurídico 
dos bens públicos aos bens das 

empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 

citações) 

Min. Carlos Britto  Sim. Indaga 

rapidamente se é possível aplicar a 
decisão de uma empresa pública a 

uma sociedade de economia mista, 
colocando que, a princípio, sim, até 
mesmo pelo fato de que o Metrô de 

São Paulo seria praticamente uma 
empresa pública, “visto que 

99,583692% do seu capital provém 
de recursos estritamente públicos” 
(p. 10). Depois, coloca ainda que “o 

que marcantemente supre a conta 
bancária da requerente é a receita 
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auferida em suas bilheterias. 

Receitas que, se bloqueadas ou 
compulsoriamente repassadas a 
terceiros, acarretaria o próprio 

estancamento dos serviços públicos 
que lhe cabe prestar.” (p. 10). 

Ainda cita Maria Sylvia Zanella Di 
Pietro para reforçar a opinião de 
que os bens vinculados à prestação 

do serviço público não podem ser 
objeto de penhora, ainda que 

pertençam a pessoas jurídicas de 
direito privado, fazendo referência 

ao princípio da continuidade do 
serviço público (p. 10/11). Em 
razão disso e da importância desse 

serviço de transporte de 
passageiros, o Ministro suspende os 

efeitos da decisão de primeira 
instância que havia determinado a 
penhora das contas bancárias. 

 

Min. Marco Aurélio (vencido)  

Não. Não há dúvida de que se trata 
de atividade econômica e não pode 
ser aplicado o precedente da ECT, 

vez que ela é empresa pública, com 
capital integralmente público. Além 

disso, não é possível aplicar o art. 
100, da CF/88 às pessoas jurídicas 

de direito privado, que não tem 
orçamento. “Dir-se-á: há risco de o 
serviço público ser interrompido. 

Creio que o Estado de São Paulo 
não deixaria ocorrer essa 

interrupção, como não deixou, e 
isso foi anunciado da tribuna pelo 
ilustre advogado.” (p. 18). Coloca 

também que o Recurso 
Extraordinário não tem eficácia 

suspensiva e que as pessoas 
jurídicas de direito público não 
honram as dívidas, não podendo 

essa possibilidade ser dada também 
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às de direito privado. 

 

Min. Carlos Velloso  Sim. “... 

desde a Constituição de 1967, faço 
a distinção entre sociedade de 
economia mista que presta 

somente serviço público e entidade 
de economia mista ou empresa 

pública que exerce atividade 
econômica. A natureza daquela é, 
na verdade, de autarquia, que 

segue as regras do direito privado, 
porque ela precisa de uma maior 

maleabilidade.” (p. 24). Mas, não 
obstante isso, a empresa tem uma 
série de ônus, o que permite retirar 

o fumus boni juris, autorizando a 
concessão desse efeito suspensivo. 

 

Min. Sepúlveda Pertence  Sim. 

“Seja como for, tem-se um dado: a 
decisão do Plenário no RE 220.906, 
Maurício Corrêa, relativa à Empresa 

de Correios e Telégrafos. Nela, 
fiquei vencido, mas não posso 

negar, ante a sólida maioria 
formada, que o precedente tem 
pertinência a este caso.” (p. 26). 

Coloca que tanto a ECT quanto o 
Metrô são empresas estatais 

prestadoras de serviços públicos 
essenciais. “É quanto me basta 
para aderir à maioria, reservando a 

análise da questão de fundo para o 
julgamento do recurso 

extraordinário.” (p. 26). 

Os Ministros falam expressamente 

qual o regime jurídico aplicável? 
Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 

citações) 

Se não, há indícios que revelem 

Min. Carlos Britto  Não. 

 

Min. Carlos Velloso  A natureza é 

de autarquia, mas segue as regras 
de direito privado (Não é possível 
saber se o regime é o público ou o 
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qual o regime jurídico aplicável? privado). 

Os Ministros fazem referência 
expressa à natureza jurídica dos 

bens das empresas estatais? Se 
sim, há correspondência entre essa 
natureza jurídica e o regime jurídico 

por eles aplicado? 

Não. 

Outras observações  

 

Tipo do Processo Recurso Extraordinário 

Nº do Processo RE 599.628/DF 

Data do Julgamento 25/05/2011 

Data da Publicação 17/10/2011 

Partes 
Empresa pública (EP) ou sociedade 

de economia mista (SEM)? 

Recorrente: Centrais Elétricas do 
Norte do Brasil S/A – Eletronorte 

(SEM) 

Recorrido: Sondotécnica Engenharia 
de Solos S/A 

Ministro Relator Min. Ayres Britto (Redator do 
acórdão: Min. Joaquim Barbosa) 

Qual a questão controvertida? Aplicabilidade do regime de 
precatórios à Recorrente para o 

pagamento de condenações 
judiciais. (Reconhecida Repercussão 

Geral). 

Quais são os dispositivos 

constitucionais em questão? 

Art. 100 e 173, CF/88. 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 
características? 

Se não, de que maneira ele incide 

sobre o caso? 

Sim, impenhorabilidade. 

Os Ministros aplicam alguma das 

características do regime jurídico 
dos bens públicos aos bens das 

empresas estatais? 

Min. Ayres Britto (vencido)  Sim. 

Faz menção a vários precedentes 
da Corte no sentido de que 

empresas estatais prestadoras de 
serviços públicos não tem bens 
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Quais os fundamentos? (Colocar 

quais ministros e as respectivas 
citações) 

penhoráveis. Faz considerações 

acerca da razão de ser do regime 
de precatórios, que reside 
basicamente no Estado enquanto 

prestador de serviços públicos, pois 
visa à continuidade desses. Em 

razão disso, aplica o regime de 
precatórios para as empresas 
estatais prestadoras de serviços 

públicos, as quais não estão 
submetidas ao art. 173, §1º, I, da 

CF/88, que se dirige às empresas 
estatais de finalidade econômica. 

“Estas pessoas de personalidade 
pública (União, Estados Distrito 
Federal e Municípios, com as 

respectivas autarquias) somente 
laboram sob o chamado regime 

jurídico público, por titularizarem 
atividades exclusivamente estatais, 
ou seja, atividades subtraídas ao 

senhorio do setor privado da 
sociedade, porque juridicamente 

qualificadas como próprias de quem 
não pode deixar de suprir as 
necessidades coletivamente 

sentidas: o Poder Público. Noutro 
modo de repetir a ideia, o regime 

jurídico público existe para cumprir 
a função de proteger de modo 
especial uma atividade 

exclusivamente pública na sua 
titularidade.” (p. 169/170). Quando 

a prestação do serviço público 
ocorre por ente da administração 
indireta, ainda tem-se a prestação 

“diretamente” pelo Estado, vez que 
não trata-se de prestação da 

atividade pela iniciativa privada. 
Nessa situação, o que ocorre é 
delegação (investidura na prestação 

por meio de lei) e não concessão ou 
permissão de serviços públicos. A 

Eletronorte é delegatária da União 
(p. 172) e se insere no conceito do 
art. 175 de que o próprio Poder 
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Público está prestando diretamente 

o serviço. “Todas essas 
considerações me levam a concluir 
que a recorrente é alcançada pelo 

conceito de “Fazenda Pública”, 
presente no caput do art. 100 da 

Constituição, pois não há dicotomia 
técnica entre setor público e 
Fazenda Pública, para fins de 

execução de débitos judiciais. Isso 
porque ela, recorrente, é 

prestadora de serviços públicos 
essenciais. Serviços públicos 

essenciais de titularidade da União 
(nunca é demais repetir), sendo 
irrelevante, no ponto, que a mera 

prestação do serviço haja sido 
transferida a pessoa da 

Administração Pública indireta. 
Donde se concluir pela presença 
daquelas razoes que informam o 

sistema de precatórios também 
quando o caso é de débito a cargo 

de sociedade de economia mista 
delegatária de serviços públicos. 
Isso porque a penhora e posterior 

alienação de bens da delegatária 
implicaria: a) a transferência de 

coisa pública para o patrimônio 
particular, com comprometimento 
da adequação e continuidade de 

serviço público, em ofensa ao 
princípio republicano; b) a invasão 

do patrimônio estatal, pelo Poder 
Judiciário; c) ofensa ao interesse 
público na continuidade e 

adequação dos serviços públicos 
prestados por meio dos bens objeto 

da execução; d) risco de quebra da 
impessoalidade e da igualdade 
entre os credores. Nesse fluxo de 

argumentação, resulta óbvio que a 
execução pelo sistema de 

precatórios é uma prerrogativa da 
Administração Pública, direta ou 
indireta (neste último caso, desde 
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que não se trate de pessoa que 

desenvolva atividade econômica, 
por força do inciso II do § 1º do art. 
173 da CF). Prerrogativa de se ver 

executada por ele, sistema de 
precatórios, e não pelo regime 

comum de execução de quantia 
certa, que pressupõe penhora. 
Penhora que poderia recair sobre 

bens e rendas sem os quais a 
prestadora do serviço público se 

visse impossibilitada de continuar a 
atividade essencial que lhe foi 

delegada.” (p. 173). Quanto à 
alegação de ausência de orçamento 
para instrumentalizar o regime de 

precatórios, o Ministro considerando 
o orçamento previsto no art. 165, 

§5º, I e II, CF. Aliás, para as 
empresas estatais dependentes de 
aporte de recursos pela União já há 

sistema de pagamento de débitos 
judiciais praticamente idêntico ao 

dos precatórios. Já as estatais não-
dependentes tem orçamento 
aprovado por decreto presidencial. 

“A conclusão a que se chega é que 
há, sim, um orçamento a governar 

as estatais.” (p. 177). “O que 
interesse não é a natureza jurídica 
da empresa. O que interessa é a 

atividade em si, a atividade estatal 
titularizada pelo Estado...” (p. 177). 

A atividade prestada pela 
Eletronorte é serviço público e, 
sendo serviço público, está excluída 

do mercado e não pode constituir 
atividade econômica. 

 

Min. Joaquim Barbosa  Não. 

Coloca dúvidas sobre ser ou não 
serviço público, tendo em vista o 
processo de privatização do setor 

nos anos 90 e o fato de que a 
Eletronorte atuaria como empresa 
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em igualdade de condições com 

empresas privadas. A Eletronorte 
compete com outras empresas e “a 
extensão do regime de precatório 

poderia desequilibrar artificialmente 
as condições de concorrência. 

Também relevante é circunstância 
de a concorrente ser sociedade de 
economia mista, voltada à 

exploração lucrativa em benefício 
de seus acionistas, sejam eles 

entidades públicas ou privadas.” (p. 
186). A atividade com intuito 

lucrativo sem monopólio estatal 
deve submeter-se ao art. 173, que 
garante a concorrência. “... o 

fornecimento de energia elétrica na 
modalidade “serviço público” 

submete-se ao regime altamente 
regulamentado, universal e no qual 
não pode haver solução de 

continuidade. Portanto, a extensão 
à sociedade de economia mista, de 

prerrogativa constitucional inerente 
ao Estado tem o potencial para 
desequilibrar artificialmente as 

condições de concorrência, em 
prejuízo das pessoas jurídicas e dos 

grupos de pessoas jurídicas alheios 
a qualquer participação societária 
estatal.” (p. 189). Além disso, o 

Ministro coloca que “No caso em 
exame, é incontroverso que a 

recorrente tem como objetivo 
principal o lucro. (...) A meu sentir, 
a recorrente, sociedade de 

economia mista, não explora o 
potencial energético das fontes 

nacionais independentemente de 
qualquer contraprestação, mas o 
faz, licitamente, para obter lucro. E, 

portanto, não ocupa o lugar do 
Estado.” (p. 190). Esclarecimento: 

nega a comparação com os 
Correios, porque no caso da ECT 
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não há concorrência. 

 

Min. Dias Toffoli (vencido)  Sim. 

Os estatutos da Eletronorte a 
dirigem especificamente à 
prestação do serviço público, 

inclusive limitando a sua atividade 
econômica no mercado. Ela atua 

em áreas de menor interesse 
econômico, o que mostra o seu 
objetivo de prestação do serviço, 

que se sobrepõe a qualquer 
intenção de lucro. Cita o precedente 

da ECT. “Esse regime de tipicidade 
da prestação de serviços públicos é 
restritivo e deve vir acompanhado 

de algumas contrapartidas, como a 
submissão ao rito dos precatórios.” 

(p. 197). 

 

Min. Gilmar Mendes (vencido)  

Sim, seguindo as colocações do 
Min. Ayres Britto de que se trata de 

prestação de serviço público e de 
que seu modelo estatutário “lhe 

atribui competências fortes de 
Poder Público.” (p. 204). 

 

Min. Ellen Gracie  Não. 
“Efetivamente, o conceito de 

Fazenda Pública abrange os entes 
políticos, suas autarquias e 
fundações públicas, ou seja, as 

pessoas jurídicas de direito público. 
Não mais do que isso.” (p. 208). 

Diferencia o caso da ECT, pois essa 
exerce serviço sob monopólio da 

União. Sobre os precedentes da 
ECT e do Grupo Hospitalar 
Conceição, colocar que “De 

qualquer modo, tais decisões 
sempre assumiram caráter 

excepcional e tiveram como 
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pressuposto a particular 

conformação de determinadas 
empresas públicas ou sociedades de 
economia mista que não estavam 

desenvolvendo atividade econômica 
em regime de mercado, mas 

dedicando-se, isto sim, 
exclusivamente à prestação de 
serviço público. Nos presentes 

autos, temos uma sociedade de 
economia mista do setor elétrico, 

que não apenas não está sob 
regime de monopólio jurídico como 

tem vivido um crescente incentivo à 
competitividade.” (p. 209). “As 
preocupações quanto à 

continuidade dos serviços públicos, 
sobre não se apresentarem de fato 

com a relevância pressuposta, 
porquanto o acesso aos serviços de 
energia na região norte não 

dependem com exclusividade da 
Eletronorte, tem outro 

encaminhamento que é o 
reconhecimento da 
impenhorabilidade dos bens que 

eventualmente venham a ser 
considerados indispensáveis.” (p. 

211). 

 

Min. Luiz Fux  Não. “Com efeito, a 

qualidade de prestadora de serviço 
público da alçada da União, 

ostentada pela recorrente, tem o 
condão de acarretar apenas – e, 

nesse mesmo sentido, acho que 
tem que ficar consignado isso no 
acórdão – a impossibilidade de 

penhora dos bens que são afetados 
diretamente à prestação desses 

serviços que tem natureza pública, 
porquanto eles atendem ao 
interesse de toda a coletividade.” 

(p. 213). 
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Min. Marco Aurélio  Não. O regime 
de precatório se limita à Fazenda 

Pública e não pode ser estendido à 
pessoas jurídicas de direito privado, 
o que não deveria ter ocorrido nem 

mesmo no caso da ECT. 

 

Min. Cezar Peluso  Não. Além dos 
argumentos já colocados, lembra 
que o regime de precatórios é 

excepcional e, como tanto, só pode 
ser alargado analogicamente em 

casos estritos, o que não se 
verifica. 

Os Ministros falam expressamente 
qual o regime jurídico aplicável? 
Quais os fundamentos? (Colocar 

quais ministros e as respectivas 
citações) 

Se não, há indícios que revelem 
qual o regime jurídico aplicável? 

 

Os Ministros fazem referência 
expressa à natureza jurídica dos 
bens das empresas estatais? Se 

sim, há correspondência entre essa 
natureza jurídica e o regime jurídico 

por eles aplicado? 

 

Outras observações Min. Ricardo Lewandovski  “O fato 

de eventualmente alguns bens da 
empresa serem impenhoráveis, a 

meu ver, não implica na alteração 
do regime de execução.” (p. 182). 

 

Min. Ayres Britto e Joaquim Barbosa 
diferem nas razões pelas quais 

justificam a existência do regime de 
precatórios. Enquanto o Min. Ayres 
Britto justifica pela necessidade de 

continuidade do serviço público, o 
Min. Joaquim Barbosa justifica pela 
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necessidade de igualdade no 

tratamento dos credores e pela 
execução orçamentária. 

 

6.2.3. Anexo 2c: Fichas de leitura sobre imunidade tributária recíproca 

Tipo do Processo Recurso de Mandado de Segurança 

Nº do Processo RMS 2.724/DF 

Data do Julgamento 07/05/1956 

Data da Publicação 13/06/1956 

Partes 

Empresa pública (EP) ou sociedade 
de economia mista (SEM)? 

Recorrente: Banco Nacional de 

Crédito Cooperativo (SEM) 

Recorrido: Prefeitura do Distrito 

Federal 

Ministro Relator Min. Edgard Costa 

Qual a questão controvertida? Cobrança de impostos e taxas sobre 
imóveis de propriedade do 
Recorrente, que alega ter 

imunidade tributária. 

Quais são os dispositivos 

constitucionais em questão? 

Art. 141, §24 e art. 31, 5, a, CF/46 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 
características? 

Se não, de que maneira ele incide 
sobre o caso? 

Sim, imunidade tributária. 

Os Ministros aplicam alguma das 
características do regime jurídico 
dos bens públicos aos bens das 

empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 

quais ministros e as respectivas 
citações) 

Min. Edgard Costa  Não, pois o 
patrimônio do Banco é misto, de 

modo que ele não pode ser 
considerado uma entidade 
autárquica e, por isso, não lhe tem 

estendida a imunidade tributária. 

Os Ministros falam expressamente 
qual o regime jurídico aplicável? 
Quais os fundamentos? (Colocar 

Não. 
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quais ministros e as respectivas 

citações) 

Se não, há indícios que revelem 
qual o regime jurídico aplicável? 

Os Ministros fazem referência 
expressa à natureza jurídica dos 

bens das empresas estatais? Se 
sim, há correspondência entre essa 

natureza jurídica e o regime jurídico 
por eles aplicado? 

Não. 

Outras observações  

 

Tipo do Processo Recurso Extraordinário 

Nº do Processo RE 23.669/DF 

Data do Julgamento 01/09/1953 

Data da Publicação 19/05/1954 

Partes 
Empresa pública (EP) ou sociedade 

de economia mista (SEM)? 

Recorrente: Banco do Brasil S/A 
(SEM) 

Recorrido: Prefeitura do Distrito 
Federal 

Ministro Relator Min. Orosimbo Nonato 

Qual a questão controvertida? Recorrido cobra impostos do 

recorrente, que alega ter imunidade 
fiscal ao imposto territorial por 

prestar serviço público federal. 

Quais são os dispositivos 

constitucionais em questão? 

Art. 31, 5, 1, CF/46 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 
características? 

Se não, de que maneira ele incide 

sobre o caso? 

Sim, imunidade tributária. 

Os Ministros aplicam alguma das 

características do regime jurídico 
dos bens públicos aos bens das 

empresas estatais? 

Min. Orosimbo Nonato  Não, a 

atividade sobre a qual incide o 
imposto questionado no caso é 

atividade diversa do serviço público 
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Quais os fundamentos? (Colocar 

quais ministros e as respectivas 
citações) 

delegado ao Banco do Brasil, nesse 

caso, não há imunidade tributária 
(O BB presta serviços públicos  e 
atividades diversas e a imunidade 

tributária incidirá dependendo do 
caso). 

Os Ministros falam expressamente 
qual o regime jurídico aplicável? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 
citações) 

Se não, há indícios que revelem 
qual o regime jurídico aplicável? 

Não, mas dá a entender que o 
regime jurídico, ao menos em 

relação à imunidade tributária, 
dependerá da natureza da atividade 
em questão exercida pelo Banco do 

Brasil. 

Os Ministros fazem referência 
expressa à natureza jurídica dos 

bens das empresas estatais? Se 
sim, há correspondência entre essa 
natureza jurídica e o regime jurídico 

por eles aplicado? 

Não. 

Outras observações  

 

Tipo do Processo Recurso Extraordinário 

Nº do Processo RE 46.346/SP 

Data do Julgamento 03/01/1961 

Data da Publicação 25/01/1961 

Partes 
Empresa pública (EP) ou sociedade 

de economia mista (SEM)? 

Recorrente: Banco do Brasil S/A 

Recorrido: Prefeitura de Paraguaçu 

Paulista 

Ministro Relator Min. Villas Boas 

Qual a questão controvertida? Cobrança, pelo recorrido, de 
impostos e taxas do recorrente. 

Quais são os dispositivos 
constitucionais em questão? 

Art. 31, 5, 1, CF/46 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 

características? 

Sim, imunidade tributária. 
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Se não, de que maneira ele incide 

sobre o caso? 

Os Ministros aplicam alguma das 

características do regime jurídico 
dos bens públicos aos bens das 
empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 

citações) 

Não, pois a imunidade tributária do 

Banco do Brasil “deve ser entendida 
na medida em que se torne ela 
necessária ao eficiente exercício das 

funções públicas que lhe forem 
delegados” (p. 1515). 

Os Ministros falam expressamente 

qual o regime jurídico aplicável? 
Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 

citações) 

Se não, há indícios que revelem 

qual o regime jurídico aplicável? 

Não. 

Os Ministros fazem referência 

expressa à natureza jurídica dos 
bens das empresas estatais? Se 
sim, há correspondência entre essa 

natureza jurídica e o regime jurídico 
por eles aplicado? 

Não. 

Outras observações O Ministro Relator apenas 
transcreve a decisão recorrida e 

menciona, em seu voto, que ele 
tem os mesmos fundamentos. 

 

Tipo do Processo Recurso Extraordinário 

Nº do Processo RE 50.327/PE 

Data do Julgamento 11/09/1962 

Data da Publicação 17/10/1962 

Partes 

Empresa pública (EP) ou sociedade 
de economia mista (SEM)? 

Recorrente: Banco do Nordeste do 

Brasil S/A 

Recorrido: Prefeitura Municipal de 

Recife 

Ministro Relator Min. Ribeiro da Costa 

Qual a questão controvertida? Recorrido cobra impostos do 
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recorrente, que alega ter imunidade 

fiscal por prestar serviço público 
federal. 

Quais são os dispositivos 
constitucionais em questão? 

Art. 31, 5, a, CF/46 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 
características? 

Se não, de que maneira ele incide 
sobre o caso? 

Sim, imunidade tributária. 

Os Ministros aplicam alguma das 
características do regime jurídico 

dos bens públicos aos bens das 
empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 

quais ministros e as respectivas 
citações) 

Min. Ribeiro da Costa  Não, pois 
as sociedades de economia mista 

“foram pelo decreto-lei nº 6.616, 
de 22.11.1943, art. 1º, §3º, 

excluídas, expressamente, da 
imunidade fiscal. As sociedades de 
economia mista diferenciam-se das 

autarquias, às quais é estendida a 
imunidade tributária.  

Os Ministros falam expressamente 
qual o regime jurídico aplicável? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 
citações) 

Se não, há indícios que revelem 
qual o regime jurídico aplicável? 

Não. 

Os Ministros fazem referência 
expressa à natureza jurídica dos 

bens das empresas estatais? Se 
sim, há correspondência entre essa 
natureza jurídica e o regime jurídico 

por eles aplicado? 

Sim, citando Themístocles 
Cavalcanti: “o princípio decorre da 

natureza puramente privada, 
comercial, dessas socidades, que 
não podem ser consideradas como 

serviço público, nem delegações do 
Estado” (p. 5383). 

Outras observações  

 

Tipo do Processo Embargos no Recurso 
Extraordinário 

Nº do Processo RE 28.341/SP 
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Data do Julgamento 18/10/1965 

Data da Publicação 17/11/1965 

Partes 

Empresa pública (EP) ou sociedade 
de economia mista (SEM)? 

Recorrente: Banco do Brasil S/A 

Recorrido: Fazenda do Estado de 
São Paulo 

Ministro Relator Min. Victor Nunes Leal 

Qual a questão controvertida? Imunidade tributária para o 

Recorrente.  

Quais são os dispositivos 

constitucionais em questão? 

Art. 31, V, a, CF/46 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 
características? 

Se não, de que maneira ele incide 
sobre o caso? 

Sim, imunidade tributária. 

Os Ministros aplicam alguma das 

características do regime jurídico 
dos bens públicos aos bens das 

empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 

quais ministros e as respectivas 
citações) 

Min Victor Nunes Leal  Não, tendo 

em vista o disposto na súmula 76. 

Os Ministros falam expressamente 

qual o regime jurídico aplicável? 
Quais os fundamentos? (Colocar 

quais ministros e as respectivas 
citações) 

Se não, há indícios que revelem 
qual o regime jurídico aplicável? 

Não. 

Os Ministros fazem referência 
expressa à natureza jurídica dos 
bens das empresas estatais? Se 

sim, há correspondência entre essa 
natureza jurídica e o regime jurídico 

por eles aplicado? 

Não. 

Outras observações  
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Tipo do Processo Recurso Extraordinário 

Nº do Processo RE 66.888/MG 

Data do Julgamento 05/05/1969 

Data da Publicação 04/06/1969 

Partes 
Empresa pública (EP) ou sociedade 
de economia mista (SEM)? 

Recorrente: Banco do Estado de 
Minas Gerais (SEM) 

Recorrido: União Federal 

Ministro Relator Min. Themistocles Cavalcanti 

Qual a questão controvertida? Recorrente alega ter imunidade 

tributária relativa ao imposto de 
renda sobre os seus lucros, tendo 

em vista que grande parte deles 
vão para o Estado de Minas Gerais, 

seu maior acionista. 

Quais são os dispositivos 
constitucionais em questão? 

Art. 31, V, a, CF/67 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 

características? 

Se não, de que maneira ele incide 

sobre o caso? 

Sim, imunidade tributária. 

Os Ministros aplicam alguma das 

características do regime jurídico 
dos bens públicos aos bens das 
empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 

citações) 

Min. Themistocles Cavalcanti  É 

preciso diferenciar os lucros 
distribuídos dos lucros incorporados 

às reservas da sociedade. Tendo 
em vista que esses lucros são 
incorporados às reservas da 

sociedade, tenta-se cobrir com 
imunidade tributária o Banco 

usando o fato de que seu maior 
acionista é o Estado de Minas 
Gerais. A sociedade de economia 

mista em si não tem imunidade 
tributária (súmula 76). O Banco do 

Brasil não goza de imunidade 
tributária e sim de isenções, tanto 
que paga os impostos locais 

(súmula 79). 
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Os Ministros falam expressamente 

qual o regime jurídico aplicável? 
Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 

citações) 

Se não, há indícios que revelem 

qual o regime jurídico aplicável? 

Não. 

Os Ministros fazem referência 

expressa à natureza jurídica dos 
bens das empresas estatais? Se 
sim, há correspondência entre essa 

natureza jurídica e o regime jurídico 
por eles aplicado? 

Não. 

Outras observações  

 

Tipo do Processo Ação Cível Originária 

Nº do Processo ACO 231/MG 

Data do Julgamento 21/02/1979 

Data da Publicação 06/04/1979 

Partes 

Empresa pública (EP) ou sociedade 
de economia mista (SEM)? 

Autores: Estado de Minas Gerais e 

Outros 

Ré: União Federal 

Ministro Relator Min. Decio Miranda 

Qual a questão controvertida? Autores pleiteiam restituição de 

quantia paga a título de imposto de 
renda sobre valores enviados ao 
exterior para pagamento de juros 

de empréstimos.  

Quais são os dispositivos 

constitucionais em questão? 

Art. 19, III, a, CF/67, com a EC 

1/69. 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 
características? 

Se não, de que maneira ele incide 
sobre o caso? 

Não, há diversas outras questões 

discutidas no caso. Entre elas, a 
prescrição de alguns créditos 

tributários e a própria incidência de 
imposto de renda sobre valores 
enviados ao exterior para 

pagamento de juros de 
empréstimos, independentemente 
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da pessoa. No caso, a imunidade 

tributária incide pois algumas das 
pessoas que enviaram esses 
valores são sociedades de economia 

mista. 

Os Ministros aplicam alguma das 

características do regime jurídico 
dos bens públicos aos bens das 

empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 

citações) 

Min. Decio Miranda  Não, a 

imunidade tributária não é 
extensiva às sociedades de 

economia mista em litígio, somente 
às autarquias, pois a Constituição 

lhes deu tratamento semelhante ao 
das empresas privadas (art. 170, 
§§ 2º e 3º) e porque elas não se 

confundem com o ente federativo 
ao qual estão ligadas. A imunidade 

tributária do ente federativo, fiador 
do empréstimo, não se estende ao 
devedor, nem incide no caso de ser 

o fiador aquele a pagar os juros, 
pois essa fato não autoriza a 

substituição do sujeito passivo 
tributário. 

Os Ministros falam expressamente 
qual o regime jurídico aplicável? 
Quais os fundamentos? (Colocar 

quais ministros e as respectivas 
citações) 

Se não, há indícios que revelem 
qual o regime jurídico aplicável? 

Não. 

Os Ministros fazem referência 
expressa à natureza jurídica dos 
bens das empresas estatais? Se 

sim, há correspondência entre essa 
natureza jurídica e o regime jurídico 

por eles aplicado? 

Não. 

Outras observações  

 

Tipo do Processo Recurso Extraordinário 

Nº do Processo RE 75.000/SP 

Data do Julgamento 27/05/1980 
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Data da Publicação 20/06/1980 

Partes 
Empresa pública (EP) ou sociedade 

de economia mista (SEM)? 

Recorrente: Petróleo Brasileiro S/A 
– Petrobrás (SEM) 

Recorrido: Estado de São Paulo 

Ministro Relator Min. Antonio Neder 

Qual a questão controvertida? Imunidade tributária para o 
Recorrente relativa a imposto sobre 

transmissão de imóveis inter vivos 
cobrado pelo Recorrido. Petrobrás 
alega que executa serviço de 

monopólio da União e por lhe ter 
sido outorgado tal serviço deve ter 

reconhecido o mesmo direito à 
imunidade tributária concedido à 
União. 

Quais são os dispositivos 
constitucionais em questão? 

Arts. 19, III, a; 163 e 169, CF/67, 
com EC 1/69. 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 

características? 

Se não, de que maneira ele incide 

sobre o caso? 

Sim, imunidade tributária. 

Os Ministros aplicam alguma das 

características do regime jurídico 
dos bens públicos aos bens das 
empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 

citações) 

Min. Antonio Neder  Não, pois não 

é serviço público. “Vê-se que a 
combinação dos artigos 163 e 169 
da Carta Política demonstra que a 

finalidade perseguida pelo 
constituinte no que diz respeito ao 

monopólio foi o de apenas legalizá-
lo como exceção ao regime da livre 
iniciativa que ela instituiu, e não de 

transformá-lo em serviço público 
inerente à estrutura política da 

União Federal (...). Se não se trata 
de serviço público e sim de 

monopólio legalizado para proteger 
interesse geral, não se tem como 
aceitar a tese da Recorrente” (p. 

255). 

Os Ministros falam expressamente Não. O Ministro Antonio Neder  
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qual o regime jurídico aplicável? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 
citações) 

Se não, há indícios que revelem 
qual o regime jurídico aplicável? 

apenas da imunidade tributária e, 

considerando a sua fundamentação, 
há indícios de que a Petrobrás e 
seus bens sigam o regime jurídico 

de direito privado, vez que não 
presta serviço público. 

Os Ministros fazem referência 
expressa à natureza jurídica dos 

bens das empresas estatais? Se 
sim, há correspondência entre essa 
natureza jurídica e o regime jurídico 

por eles aplicado? 

Não. 

Outras observações  

 

Tipo do Processo Recurso Extraordinário 

Nº do Processo RE 113.055-5 SP 

Data do Julgamento 27/10/1987 

Data da Publicação 13/11/1987 

Partes 
Empresa pública (EP) ou sociedade 

de economia mista (SEM)? 

Recorrente: FEPASA – Ferrovia 
Paulista S/A (SEM) 

Recorrido: Município de São Paulo 

Ministro Relator Min. Djaci Falcão 

Qual a questão controvertida? Imunidade tributária recíproca da 
FEPASA no que diz respeito ao IPTU 

(Imposto Predial Territorial Urbano) 
 imposto sobre bem 

Quais são os dispositivos 
constitucionais em questão? 

Art. 19, III, a, CF/67, com EC 1/69. 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 
características? 

Se não, de que maneira ele incide 
sobre o caso? 

Sim, em relação à imunidade 
tributária recíproca. 

Os Ministros aplicam alguma das 
características do regime jurídico 

dos bens públicos aos bens das 

Não, pois a imunidade tributária 
recíproca não se estende à 

sociedade de economia mista, visto 



                                                                                          

 
151 

empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 
citações) 

que o preceito constitucional faz 

referência apenas à União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios. 

Há apenas o voto do Min. Relator, 

que traz os fundamentos acima. 

Os Ministros falam expressamente 

qual o regime jurídico aplicável? 
Quais os fundamentos? (Colocar 

quais ministros e as respectivas 
citações) 

Se não, há indícios que revelem qual 

o regime jurídico aplicável? 

Não, mas é possível notar que, no 

que se refere à imunidade tributária, 
se aplica o regime das empresas 

privadas. 

Os Ministros fazem referência 

expressa à natureza jurídica dos 
bens das empresas estatais? Se sim, 

há correspondência entre essa 
natureza jurídica e o regime jurídico 
por eles aplicado? 

Não. 

Outras observações  

 

Tipo do Processo Recurso Extraordinário 

Nº do Processo RE 104.236-2/MG 

Data do Julgamento 05/04/1988 

Data da Publicação 06/05/1988 

Partes 

Empresa pública (EP) ou sociedade 
de economia mista (SEM)? 

Recorrente: União Federal 

Recorrido: Banco do Estado de 
Minas Gerais S.A. (SEM) 

Ministro Relator Min. Sydney Sanches 

Qual a questão controvertida? Cobrança de impostos, pela União, 

sobre lucros em suspenso (não 
distribuídos aos sócios) do Banco do 

Estado de Minas Gerais.  

Quais são os dispositivos 

constitucionais em questão? 

Art. 19, III, a, CF/67, com EC 1/69 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 

Sim, imunidade tributária. 
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características? 

Se não, de que maneira ele incide 
sobre o caso? 

Os Ministros aplicam alguma das 
características do regime jurídico 
dos bens públicos aos bens das 

empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 

quais ministros e as respectivas 
citações) 

Min. Sydney Sanches  Não, os 
lucros em reserva ou em suspenso 

(não distribuídos) não pertencem 
aos acionistas e sim à própria 
sociedade, que não é alcançada 

pela imunidade tributária. 

Os Ministros falam expressamente 
qual o regime jurídico aplicável? 
Quais os fundamentos? (Colocar 

quais ministros e as respectivas 
citações) 

Se não, há indícios que revelem 
qual o regime jurídico aplicável? 

Não. 

Os Ministros fazem referência 
expressa à natureza jurídica dos 
bens das empresas estatais? Se 

sim, há correspondência entre essa 
natureza jurídica e o regime jurídico 

por eles aplicado? 

Não. 

Outras observações  

 

Tipo do Processo Recurso Extraordinário 

Nº do Processo RE 407.099-5 /RS 

Data do Julgamento 22/06/2004 

Data da Publicação 06/08/2004 

Partes 
Empresa pública (EP) ou sociedade 
de economia mista (SEM)? 

Recorrente: Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos (ECT) (EP) 

Recorrido: Município de São Borja 

Ministro Relator Min. Carlos Velloso 

Qual a questão controvertida? Imunidade tributária recíproca é 
extensível à ECT? Cobrança de 
impostos municipais. 



                                                                                          

 
153 

Quais são os dispositivos 

constitucionais em questão? 

Art. 150, VI, a, CF/88 (há outros 

citados pela ECT, mas que não 
foram considerados por falta de 
prequestionamento) 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 

características? 

Se não, de que maneira ele incide 

sobre o caso? 

Sim, quanto à imunidade tributária 
recíproca 

Os Ministros aplicam alguma das 

características do regime jurídico 
dos bens públicos aos bens das 
empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 

citações) 

Sim, a imunidade tributária 

recíproca, fundamentando na 
diferenciação entre empresa pública 
prestadora de serviços públicos, 

como a ECT e empresa pública 
exploradora de atividade econômica 

sem monopólio, o que é reforçado 
pelo fato da prestação ser feita com 
exclusividade 

 

Min. Carlos Velloso (p. 1555): cita 

os julgamentos que tratam da 
impenhorabilidade dos bens dos 

Correios para confirmar a sua tese 
de que existem empresas públicas 
que não se sujeitam ao regime 

jurídico das empresas privadas, por 
prestarem serviços públicos, 

indicando para uma aplicação 
completa do regime jurídico dos 
bens públicos 

Os Ministros falam expressamente 
qual o regime jurídico aplicável? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 

citações) 

Se não, há indícios que revelem qual 
o regime jurídico aplicável? 

Sim, para as empresas estatais que 
não constituem instrumento de 

participação do Estado na economia 
é aplicável o regime jurídico de 

direito público 

Isso é expresso em citação de Ives 
Gandra (p. 1559): “Em conclusão e 

em interpretação sistemática da 
Constituição e do tipo de serviços 

prestados pela consulente, no que 
diz respeito aos serviços privativos, 
exclusivos, próprios ou 
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monopolizados, nitidamente, a 

imunidade os abrange, sendo o seu 
regime jurídico pertinente àquele da 
Administração Direta”.  

 

A Constituição teria previsto esse 

regime privado para as empresas 
estatais apenas no que diz respeito 
à participação do Estado na 

economia em regime de 
concorrência, de modo que em caso 

diverso, como na prestação de 
serviços públicos ou em monopólio, 

não deveria ser seguido esse 
regime, sendo seguido normalmente 
o regime jurídico de direito público 

Os Ministros fazem referência 
expressa à natureza jurídica dos 

bens das empresas estatais? Se sim, 
há correspondência entre essa 

natureza jurídica e o regime jurídico 
por eles aplicado? 

Sim, em citação de Ives Gandra (p. 
1559) “Colocadas tais premissas, 

entendo que a natureza jurídica dos 
serviços postais é de serviços 

públicos próprios da União, em 
regime de exclusividade, assim 
como o patrimônio da empresa é 

patrimônio da União” 

Outras observações Esse caso, diferentemente dos 

anteriores, já se dá na vigência da 
Constituição de 1988 mas é julgado 

antes da ADPF 46 (Correios), que foi 
julgada só em 2009. 

 

p. 1549  intervenção do Min. 
Sepúlveda Pertence que comenta 

que se for extensível a imunidade 
tributária recíproca à ECT (pessoa 
jurídica de direito privado), as 

concessionárias de serviços públicos 
vão acabar pagando por precatórios. 

 

Tipo do Processo Recurso Extraordinário 

Nº do Processo RE 398.630-9/SP 
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Data do Julgamento 17/08/2004 

Data da Publicação 17/09/2004 

Partes 

Empresa pública (EP) ou sociedade 
de economia mista (SEM)? 

Recorrente: Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos - ECT (EP) 

Recorrido: Município de Estrela 

D’Oeste 

Ministro Relator Min. Carlos Velloso 

Qual a questão controvertida? Imunidade tributária recíproca é 
extensível à ECT? Cobrança de 

impostos municipais. 

Quais são os dispositivos 

constitucionais em questão? 

Art. 150, VI, a, CF/88 (há outros 

citados pela ECT, mas que não 
foram considerados por falta de 
prequestionamento) 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 

características? 

Se não, de que maneira ele incide 

sobre o caso? 

Sim, quanto à imunidade tributária 
recíproca 

Os Ministros aplicam alguma das 

características do regime jurídico 
dos bens públicos aos bens das 
empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 

citações) 

Sim, a imunidade tributária 

recíproca, fundamentando na 
diferenciação entre empresa pública 
prestadora de serviços públicos, 

como a ECT e empresa pública 
exploradora de atividade econômica 

sem monopólio, o que é reforçado 
pelo fato da prestação ser feita com 
exclusividade 

 

Min. Carlos Velloso (p. 614): cita os 

julgamentos que tratam da 
impenhorabilidade dos bens dos 
Correios para confirmar a sua tese 

de que existem empresas públicas 
que não se sujeitam ao regime 

jurídico das empresas privadas, por 
prestarem serviços públicos, 
indicando para uma aplicação 

completa do regime jurídico dos 
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bens públicos 

Os Ministros falam expressamente 
qual o regime jurídico aplicável? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 
citações) 

Se não, há indícios que revelem 
qual o regime jurídico aplicável? 

Sim, para as empresas estatais que 
não constituem instrumento de 

participação do Estado na economia 
é aplicável o regime jurídico de 
direito público 

Isso é expresso em citação de Ives 
Gandra (p. 617): “Em conclusão e 

em interpretação sistemática da 
Constituição e do tipo de serviços 
prestados pela consulente, no que 

diz respeito aos serviços privativos, 
exclusivos, próprios ou 

monopolizados, nitidamente, a 
imunidade os abrange, sendo o seu 
regime jurídico pertinente àquele 

da Administração Direta”.  

 

A Constituição teria previsto esse 
regime privado para as empresas 

estatais apenas no que diz respeito 
à participação do Estado na 
economia em regime de 

concorrência, de modo que em caso 
diverso, como na prestação de 

serviços públicos ou em monopólio, 
não deveria ser seguido esse 
regime, sendo seguido 

normalmente o regime jurídico de 
direito público 

Os Ministros fazem referência 
expressa à natureza jurídica dos 

bens das empresas estatais? Se 
sim, há correspondência entre essa 
natureza jurídica e o regime jurídico 

por eles aplicado? 

Sim, em citação de Ives Gandra (p. 
617) “Colocadas tais premissas, 

entendo que a natureza jurídica dos 
serviços postais é de serviços 
públicos próprios da União, em 

regime de exclusividade, assim 
como o patrimônio da empresa é 

patrimônio da União” 

Outras observações Voto do relator idêntico ao do RE 

407.099-5 /SP. 

 



                                                                                          

 
157 

Tipo do Processo Recurso Extraordinário 

Nº do Processo RE 354.897-2/RS 

Data do Julgamento 17/08/2004 

Data da Publicação 03/09/2004 

Partes 
Empresa pública (EP) ou sociedade 
de economia mista (SEM)? 

Recorrente: ECT – Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos 
(EP) 

Recorrido: Município de Montenegro 

Ministro Relator Min. Carlos Velloso 

Qual a questão controvertida? Imunidade tributária recíproca é 
extensível à ECT? Cobrança de 

impostos municipais. 

Quais são os dispositivos 

constitucionais em questão? 

Art. 150, VI, a, CF/88 e art. 173, § 

1º, II (há outros citados pela ECT, 
mas que não foram considerados no 
voto do Ministro, que usa apenas a 

argumentação relativa a esses 
dispositivos, pois importa o voto de 

caso no qual outros dispositivos 
constitucionais alegados pela 

recorrente haviam sido afastados 
por ausência de 
prequestionamento, o que não 

ocorre nesse caso) 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 
características? 

Se não, de que maneira ele incide 
sobre o caso? 

Sim, quanto à imunidade tributária 

recíproca 

Os Ministros aplicam alguma das 
características do regime jurídico 
dos bens públicos aos bens das 

empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 

quais ministros e as respectivas 
citações) 

Sim, a imunidade tributária 
recíproca, fundamentando na 
diferenciação entre empresa pública 

prestadora de serviços públicos, 
como a ECT e empresa pública 

exploradora de atividade econômica 
sem monopólio, o que é reforçado 
pelo fato da prestação ser feita com 

exclusividade 
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Min. Carlos Velloso (p.517): cita os 
julgamentos que tratam da 
impenhorabilidade dos bens dos 

Correios para confirmar a sua tese 
de que existem empresas públicas 

que não se sujeitam ao regime 
jurídico das empresas privadas, por 
prestarem serviços públicos, 

indicando para uma aplicação 
completa do regime jurídico dos 

bens públicos. 

Os Ministros falam expressamente 

qual o regime jurídico aplicável? 
Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 

citações) 

Se não, há indícios que revelem 

qual o regime jurídico aplicável? 

Sim, para as empresas estatais que 

não constituem instrumento de 
participação do Estado na economia 
é aplicável o regime jurídico de 

direito público 

Isso é expresso em citação de Ives 

Gandra (p. 520): “Em conclusão e 
em interpretação sistemática da 

Constituição e do tipo de serviços 
prestados pela consulente, no que 
diz respeito aos serviços privativos, 

exclusivos, próprios ou 
monopolizados, nitidamente, a 

imunidade os abrange, sendo o seu 
regime jurídico pertinente àquele 
da Administração Direta”.  

 

A Constituição teria previsto esse 

regime privado para as empresas 
estatais apenas no que diz respeito 
à participação do Estado na 

economia em regime de 
concorrência, de modo que em caso 

diverso, como na prestação de 
serviços públicos ou em monopólio, 
não deveria ser seguido esse 

regime, sendo seguido 
normalmente o regime jurídico de 

direito público 

Os Ministros fazem referência 

expressa à natureza jurídica dos 

Sim, em citação de Ives Gandra (p. 

520) “Colocadas tais premissas, 
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bens das empresas estatais? Se 

sim, há correspondência entre essa 
natureza jurídica e o regime jurídico 
por eles aplicado? 

entendo que a natureza jurídica dos 

serviços postais é de serviços 
públicos próprios da União, em 
regime de exclusividade, assim 

como o patrimônio da empresa é 
patrimônio da União” 

Outras observações Voto do relator quase idêntico ao do 
RE 407.099-5 /SP. (diferença 

apenas no que tange ao 
dispositivos constitucionais 
levantados pela parte autora e 

reconhecidos para julgamento da 
ação  esses dispositivos não são 

considerados na argumentação do 
Ministro) 

 

Tipo do Processo Questão de Ordem em Ação Cível 

Originária 

Nº do Processo ACO 765-1 QO/RJ 

Data do Julgamento 01/06/2005 

Data da Publicação 07/11/2008 

Partes 
Empresa pública (EP) ou sociedade 

de economia mista (SEM)? 

Autor: Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos – ECT 

Réu: Estado do Rio de Janeiro 

Ministro Relator Min. Marco Aurélio (Relator para 

acórdão: Min. Eros Grau) 

Qual a questão controvertida? Cobrança de IPVA, pelo Estado, da 

ECT. 

Questão de ordem: Competência do 

STF para julgar a causa pelo art. 
102, I, f da CF/88 (ACO), sendo 
ente da administração indireta, mas 

pessoa jurídica de direito privado. 

Quais são os dispositivos 

constitucionais em questão? 

Art. 21, X e 150, V, a, CF/88 

Art. 102, I, f, CF/88 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 

Não, nessa Questão de Ordem a 

questão principal é a existência de 
conflito federativo a permitir a Ação 
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características? 

Se não, de que maneira ele incide 
sobre o caso? 

Cível Originária. O reconhecimento 

de existência de conflito federativo 
está intrinsecamente ligado com a 
cobrança de tributos da ECT e sua 

eventual imunidade tributária. 

Os Ministros aplicam alguma das 

características do regime jurídico 
dos bens públicos aos bens das 

empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 

citações) 

Min. Marco Aurélio (vencido)  Não 

fala, pois declina da competência: a 
ECT é pessoa jurídica de direito 

privado, o que afasta a 
configuração de conflito federativo. 

Só caberia a ação se envolvidos 
entes da administração indireta 
com personalidade de direito 

público. 

 

Min. Eros Grau  Sim, serviço 
postal é serviço público e a ECT 
equipara-se à Fazenda Pública, 

recebendo os mesmos privilégios, 
inclusive a imunidade tributária 

recíproca. A imunidade recíproca é 
uma forma de expressão do 

princípio federativo, reconhecendo 
a competência originária do STF 
para julgar a lide. (Já adianta o 

mérito da questão, sobre a 
aplicabilidade da imunidade 

tributária). 

 

 

Os Ministros falam expressamente 
qual o regime jurídico aplicável? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 

citações) 

Se não, há indícios que revelem 
qual o regime jurídico aplicável? 

Min. Eros Grau  Sim, o mesmo da 
Fazenda Pública (p. 161).  

Os Ministros fazem referência 
expressa à natureza jurídica dos 

bens das empresas estatais? Se 
sim, há correspondência entre essa 

natureza jurídica e o regime jurídico 

Min. Eros Grau  Sim, “O fato 
jurídico que deu ensejo à causa é a 

tributação de bem público federal.” 
(p. 164). Há correspondência entre 
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por eles aplicado? o regime e a natureza jurídica. 

Outras observações Min. Sepúlveda Pertence  “Eu já 
digo, coerente com o meu voto, no 

precatório que o Tribunal inventou 
para a ECT – e estou doido para ver 

um, porque é um precatório sem 
orçamento – não concedo 
imunidade tributária, porque essa 

ambivalência – para certos efeitos é 
empresa pública; e para outros 

querer ser autarquia – parece-me 
ser heterodoxa.” (p. 149/150). 

 

Min. Carlos Velloso  “Vai ter que 
entender, porque a Constituição é o 

que esta Corte diz que ela é” (p. 
155). 

 

Tipo do Processo Agravo Regimental em Ação Cível 

Originária 

Nº do Processo ACO 765-1 AgR/RJ 

Data do Julgamento 05/10/2006 

Data da Publicação 15/12/2006 

Partes 
Empresa pública (EP) ou sociedade 

de economia mista (SEM)? 

Agravante: Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos – ECT 

Agravado: Estado do Rio de Janeiro 

Ministro Relator Min. Marco Aurélio (Relator para 

acórdão: Min. Eros Grau) 

Qual a questão controvertida? Cobrança de IPVA, pelo Estado, da 

ECT. 

Agravo Regimental: contra decisão 
monocrática do Min. Marco Aurélio 

que indeferiu a antecipação de 
tutela. 

 

Quais são os dispositivos 

constitucionais em questão? 

Art. 21, X e 150, V, a, CF/88 
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O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 
características? 

Se não, de que maneira ele incide 

sobre o caso? 

Sim, imunidade tributária. 

Os Ministros aplicam alguma das 

características do regime jurídico 
dos bens públicos aos bens das 

empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 

citações) 

Min. Marco Aurélio  Não, tendo 

em vista a natureza privada da ECT 
e a cobrança de tarifas, não há 

verossimilhança nas alegações, não 
sendo aplicada a imunidade 

tributária. 

 

Min. Joaquim Barbosa  Sim, e há 

precedentes da Segunda Turma que 
reconhecem que a imunidade 

recíproca também se estende à 
ECT, por prestar serviço público. “A 
circunstância de a agravante 

executar serviços que, 
inequivocamente, não são públicos 

nem, tampouco, se inserem na 
categoria de “serviços postais”, 

como a atividade bancária 
conhecida como “Banco Postal”, 
demandará certa ponderação 

quanto à espécie de patrimônio, 
renda e serviços protegidos pela 

imunidade recíproca. Penso ser 
conveniente que tal ponderação, 
contudo, ocorra por ocasião do 

julgamento de mérito” (p. 19). 

Os Ministros falam expressamente 

qual o regime jurídico aplicável? 
Quais os fundamentos? (Colocar 

quais ministros e as respectivas 
citações) 

Se não, há indícios que revelem 

qual o regime jurídico aplicável? 

Min. Joaquim Barbosa  Pelo 

trecho do voto acima colocado, essa 
questão parece ficar para a 

discussão de mérito. 

 

Min. Sepúlveda Pertence  “Por 

ora, realmente, desde a decisão do 
RE 226.696 – no qual se afirmou  

impenhorabilidade dos bens da 
EBCT – o Tribunal demonstra uma 

tendência a dar-lhe um tratamento 
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de serviço público” (p. 27). 

Os Ministros fazem referência 
expressa à natureza jurídica dos 

bens das empresas estatais? Se 
sim, há correspondência entre essa 
natureza jurídica e o regime jurídico 

por eles aplicado? 

Não. 

Outras observações  

 

Tipo do Processo Ação Cautelar 

Nº do Processo AC 1.550-2/RO 

Data do Julgamento 06/02/2007 

Data da Publicação 18/05/2007 

Partes 
Empresa pública (EP) ou sociedade 

de economia mista (SEM)? 

Requerente: Companhia de Águas e 
Esgotos de Rondônia – CAERD 

(SEM) 

Requerido: Município de Guajará 
Mirim 

Ministro Relator Min. Gilmar Mendes 

Qual a questão controvertida? CAERD requer medida cautelar para 
afastar a incidência de IPTU sobre 
terrenos dos quais tem cessão de 

uso. 

Quais são os dispositivos 

constitucionais em questão? 

Art. 150, VI, a, CF 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 
características? 

Se não, de que maneira ele incide 
sobre o caso? 

Sim, no que tange ao mérito do 

acórdão, em relação à imunidade 
tributária recíproca. Também há 

grande discussão processual acerca 
da possibilidade de julgamento da 
ação cautelar. 

Os Ministros aplicam alguma das 
características do regime jurídico 
dos bens públicos aos bens das 

empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 

quais ministros e as respectivas 

Min. Gilmar Mendes  Sim, pois no 
RE 407.099 ficou assentado que as 
empresas públicas prestadoras de 

serviços públicos estão abrangidas 
pela imunidade tributária. 

“Conforme atestam os documentos 
juntados aos autos, a Companhia 
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citações) de Águas e Esgotos do Estado de 

Rondônia – CAERD é sociedade de 
economia mista prestadora do 
serviço público obrigatório de 

saneamento básico (abastecimento 
de água e esgotos sanitários) e, 

portanto, de acordo com a 
jurisprudência deste Tribunal, está 
abrangida pela imunidade tributária 

prevista no art. 150, inciso VI, “a”, 
da Constituição.” (p. 55). 

Os Ministros falam expressamente 
qual o regime jurídico aplicável? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 
citações) 

Se não, há indícios que revelem 
qual o regime jurídico aplicável? 

Não. 

Os Ministros fazem referência 
expressa à natureza jurídica dos 

bens das empresas estatais? Se 
sim, há correspondência entre essa 

natureza jurídica e o regime jurídico 
por eles aplicado? 

Não. 

Outras observações  

 

Tipo do Processo Ação Cível Originária 

Nº do Processo ACO 959-4/RN 

Data do Julgamento 17/03/2008 

Data da Publicação 15/05/2008 

Partes 
Empresa pública (EP) ou sociedade 

de economia mista (SEM)? 

Autora: Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos - ECT 

Réu: Estado do Rio Grande do 
Norte 

Ministro Relator Min. Menezes Direito 

Qual a questão controvertida? Cobrança, pelo Estado do Rio 

Grande do Norte, de IPVA da ECT, 
que alega ter imunidade tributária. 
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Quais são os dispositivos 

constitucionais em questão? 

Art. 150, VI, a, CF 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 
características? 

Se não, de que maneira ele incide 

sobre o caso? 

Sim, imunidade tributária. 

Os Ministros aplicam alguma das 

características do regime jurídico 
dos bens públicos aos bens das 

empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 

citações) 

Min. Menezes Direito  Sim, aplica-

se a imunidade tributária. “A 
jurisprudência desta Corte é firme 

no sentido de que as empresas 
públicas prestadoras de serviço 

público em geral e a autora em 
particular são beneficiárias da 
imunidade de que trata o art. 150, 

VI, “a”, §2º, da Constituição 
Federal, alcançadas, portanto, pela 

imunidade recíproca” (p. 4). Não se 
aplica nem mesmo o art. 150, §3º, 
que também se destina apenas às 

empresas estatais exploradoras de 
atividade econômica, ou seja, as 

que prestam serviços públicos tem 
natureza autárquica e ficam no §2º 
(p. 8). 

 

Min. Marco Aurélio (vencido)  

Não, frisando o seu entendimento 
de que a ECT explora atividade 

econômica e, portanto não é 
aplicável a imunidade tributária. 

Os Ministros falam expressamente 

qual o regime jurídico aplicável? 
Quais os fundamentos? (Colocar 

quais ministros e as respectivas 
citações) 

Se não, há indícios que revelem 
qual o regime jurídico aplicável? 

Não. 

Os Ministros fazem referência 

expressa à natureza jurídica dos 
bens das empresas estatais? Se 

Não. 
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sim, há correspondência entre essa 

natureza jurídica e o regime jurídico 
por eles aplicado? 

Outras observações p. 6: citação de Eros Grau sobre a 
diferença entre concessão de 
delegação 

 

Tipo do Processo Questão de Ordem Tutela 
Antecipada – Referendo em Ação 
Cível Originária 

Nº do Processo ACO 803 TAR-QO/SP 

Data do Julgamento 14/04/2008 

Data da Publicação 27/09/2011 

Partes 
Empresa pública (EP) ou sociedade 
de economia mista (SEM)? 

Autora: Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos – ECT (EP) 

Réu: Estado de São Paulo 

Ministro Relator Min. Celso de Mello 

Qual a questão controvertida? Ação ajuizada pela ECT para 
reconhecimento da sua imunidade 
tributária relativa ao IPVA cobrado 

pelo Estado de São Paulo. Decisão 
do Min. Relator que deferiu a 

antecipação de tutela é colocada 
para referendo do plenário. 

Quais são os dispositivos 
constitucionais em questão? 

Art. 150, VI, a, CF. 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 
características? 

Se não, de que maneira ele incide 
sobre o caso? 

Sim, imunidade tributária. 

Os Ministros aplicam alguma das 
características do regime jurídico 

dos bens públicos aos bens das 
empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 

quais ministros e as respectivas 

Min. Celso de Mello  Sim, cita 
precedentes para afirmar que a ECT 

é prestadora de serviço público e 
que, portanto, está abrangida pela 

imunidade tributária recíproca. 
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citações)  

Min. Marco Aurélio (vencido)  
Não, a empresa pública não se 

confunde com o Estado e é pessoa 
jurídica de direito privado, portanto, 
não goza da imunidade tributária. 

Os Ministros falam expressamente 
qual o regime jurídico aplicável? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 

citações) 

Se não, há indícios que revelem 
qual o regime jurídico aplicável? 

Não. 

Os Ministros fazem referência 
expressa à natureza jurídica dos 

bens das empresas estatais? Se 
sim, há correspondência entre essa 

natureza jurídica e o regime jurídico 
por eles aplicado? 

Não. 

Outras observações  

 

Tipo do Processo Questão de Ordem em Ação 
Cautelar 

Nº do Processo AC 1.851-0 QO/RO 

Data do Julgamento 17/06/2008 

Data da Publicação 01/08/2008 

Partes 

Empresa pública (EP) ou sociedade 
de economia mista (SEM)? 

Requerente: Companhia de Águas e 

Esgotos de Rondônia – CAERD 
(SEM) 

Requerido: Município de Porto Velho 

Ministro Relator Min. Ellen Gracie 

Qual a questão controvertida? CAERD requer medida cautelar para 
afastar a incidência de tributos 

estaduais. 

Quais são os dispositivos 

constitucionais em questão? 

Art. 150, VI, a, CF 
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O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 
características? 

Se não, de que maneira ele incide 

sobre o caso? 

Sim, no que tange ao mérito do 

acórdão, em relação à imunidade 
tributária recíproca. Também há 
discussões processuais. 

Os Ministros aplicam alguma das 

características do regime jurídico 
dos bens públicos aos bens das 

empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 

citações) 

Min. Ellen Gracie  Sim, cita o RE 

407.099/RS para afirmar que a 
jurisprudência da Corte vai “no 

sentido de que as empresas 
públicas e sociedades de economia 

mista prestadoras de serviço 
público de prestação obrigatória e 
exclusiva do Estado são abrangidas 

pela imunidade tributária recíproca 
prevista no art. 150, VI, a, da 

Constituição Federal” (p. 200). 

Os Ministros falam expressamente 

qual o regime jurídico aplicável? 
Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 

citações) 

Se não, há indícios que revelem 

qual o regime jurídico aplicável? 

Não. 

Os Ministros fazem referência 

expressa à natureza jurídica dos 
bens das empresas estatais? Se 
sim, há correspondência entre essa 

natureza jurídica e o regime jurídico 
por eles aplicado? 

Não. 

Outras observações  

 

Tipo do Processo Agravo Regimental no Agravo de 
Instrumento 

Nº do Processo AI 690.242-0 AgR/SP 

Data do Julgamento 17/03/2009 

Data da Publicação 17/04/2009 

Partes 
Empresa pública (EP) ou sociedade 

Agravante: Município de Santos 

Agravado: Empresa Brasileira de 
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de economia mista (SEM)? Correios e Telégrafos – ECT (EP) 

Ministro Relator Min. Ricardo Lewandowski 

Qual a questão controvertida? Município de Santos recorre para 

reformar decisão que reconheceu 
imunidade tributária recíproca da 

ECT.  

Quais são os dispositivos 

constitucionais em questão? 

Art. 150, VI, a, CF. 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 
características? 

Se não, de que maneira ele incide 

sobre o caso? 

Sim, imunidade tributária recíproca. 

Os Ministros aplicam alguma das 

características do regime jurídico 
dos bens públicos aos bens das 

empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 

citações) 

Min. Ricardo Lewandowski  Sim, 

“a imunidade tributária recíproca 
dos entes políticas é extensiva à 

empresa pública prestadora de 
serviço público” (p. 4602). 

Os Ministros falam expressamente 

qual o regime jurídico aplicável? 
Quais os fundamentos? (Colocar 

quais ministros e as respectivas 
citações) 

Se não, há indícios que revelem 

qual o regime jurídico aplicável? 

Não. 

Os Ministros fazem referência 

expressa à natureza jurídica dos 
bens das empresas estatais? Se 

sim, há correspondência entre essa 
natureza jurídica e o regime jurídico 
por eles aplicado? 

Não. 

Outras observações  

 

Tipo do Processo Ação Cível Originária 

Nº do Processo ACO 765-1/RJ 
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Data do Julgamento 13/05/2009 

Data da Publicação 03/09/2009 

Partes 

Empresa pública (EP) ou sociedade 
de economia mista (SEM)? 

Autora: Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos – ECT 

Réu: Estado do Rio de Janeiro 

Ministro Relator Min. Marco Aurélio (Relator para 
acórdão: Min. Menezes Direito) 

Qual a questão controvertida? ECT requer o reconhecimento de 
sua imunidade tributária frente a 

cobrança de IPVA pelo Estado do 
Rio de Janeiro. 

Quais são os dispositivos 
constitucionais em questão? 

Art. 21, X e 150, V, a, CF/88 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 
características? 

Se não, de que maneira ele incide 
sobre o caso? 

Sim, imunidade tributária. 

Os Ministros aplicam alguma das 
características do regime jurídico 

dos bens públicos aos bens das 
empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 

quais ministros e as respectivas 
citações) 

Min. Marco Aurélio (vencido)  
Não, pois a ECT é pessoa jurídica 

de direito privado que não se 
confunde com ente federativo, não 
sendo abarcada pela imunidade do 

art. 150, além do art. 173, §2º 
vedar privilégios fiscais a empresas 

estatais. 

 

Min. Menezes Direito  Reproduz o 

voto na ACO 959/RN: ‘Sim, aplica-
se a imunidade tributária. “A 

jurisprudência desta Corte é firme 
no sentido de que as empresas 

públicas prestadoras de serviço 
público em geral e a autora em 
particular são beneficiárias da 

imunidade de que trata o art. 150, 
VI, “a”, §2º, da Constituição 

Federal, alcançadas, portanto, pela 
imunidade recíproca” (p. 4). Não se 
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aplica nem mesmo o art. 150, §3º, 

que também se destina apenas às 
empresas estatais exploradoras de 
atividade econômica, ou seja, as 

que prestam serviços públicos tem 
natureza autárquica e ficam no §2º 

(p. 8).’. 

 

Min. Ricardo Lewandowski  

Acompanha o Min. Marco Aurélio, 
por entender que o reconhecimento 

da imunidade tributária para a ECT 
se estenderia a suas franqueadas e 

isso se afastaria demais do objetivo 
federativo da imunidade tributária 
recíproca. (p. 20  essa extensão 

às franqueadas é afastada pelos 
outros ministros) 

 

Min. Eros Grau  Sim, aplica-se a 

imunidade tributária. O art. 173, § 
2º aplica-se somente às empresas 
estatais exploradoras de atividades 

econômicas e a ECT é prestadora 
de serviço público previsto no art. 

21 da Constituição. 

 

Min. Joaquim Barbosa  Depende. 

“Ela (ECT) exerce, de um lado, 
atividades típicas de Estado. Ela é 

executora de um monopólio estatal, 
mas, sem sombra de dúvida, ela 

exerce, por outro lado, atividades 
econômicas. Ela tem, inclusive, um 
banco, não é? Então, é importante 

que o ente tributante faça essa 
distinção no momento de exercer o 

seu poder tributário; saiba 
exatamente sobre que tipo de 
materialidade estará incidindo a 

tributação. Mas, no caso, ao que 
me parece, trata-se de veículos 

afetados ao serviço postal. Se se 
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trata de veículos afetados ao 

serviço postal, não há dúvida que a 
imunidade se apresenta” (p. 
22/23). Depois de intervenção do 

Procurador do Estado do Rio de 
Janeiro dizendo que não há 

comprovação desse uso dos 
veículos em questão, o Ministro 
Joaquim Barbosa colocou “julgo 

parcialmente procedente, porque 
abro a possibilidade de o ente 

tributante fazer essa triagem entre 
o que é afetado ao serviço 

eminentemente postal e o que é 
atividade econômica” (p.25). 
[Interferências da Min. Ellen Gracie: 

“Como ela (ECT) vai utilizar esse 
veículo, não faz parte da hipótese 

de incidência tributária” (p. 25), 
que diz respeito somente à 
propriedade.] 

 

Min. Carlos Britto  Sim, aplica-se 

a imunidade tributária por um 
serviço público de especial 
importância e com grande 

relevância social, de modo que “a 
imunidade passa a se traduzir na 

possibilidade de um custo menor, 
de modicidade das tarifas, 

atendendo, portanto, às 
comunicações de pessoas mais 
pobres dos estratos sociais 

brasileiros” (p. 31). 

Os Ministros falam expressamente 

qual o regime jurídico aplicável? 
Quais os fundamentos? (Colocar 

quais ministros e as respectivas 
citações) 

Se não, há indícios que revelem 

qual o regime jurídico aplicável? 

Não. 

Os Ministros fazem referência 

expressa à natureza jurídica dos 

Não. 



                                                                                          

 
173 

bens das empresas estatais? Se 

sim, há correspondência entre essa 
natureza jurídica e o regime jurídico 
por eles aplicado? 

Outras observações Min. Eros Grau  Senhor 

Presidente, algumas vezes tenho 
ficado perplexo diante de 
determinados casos que devo julgar 

e penso comigo mesmo: se eu 
fosse fazer justiça, faria diferente; 

mas eu não seria leal à Constituição 
se eu fizesse como eu gostaria que 
fosse. Faço como manda fazer a 

minha compreensão.” (p. 20/21). 

 

Tipo do Processo Agravo Regimental no Agravo de 
Instrumento 

Nº do Processo AI 748.076 AgR/MG 

Data do Julgamento 20/10/2009 

Data da Publicação 27/11/2009 

Partes 
Empresa pública (EP) ou sociedade 
de economia mista (SEM)? 

Agravante: Município de Belo 
Horizonte 

Agravada: Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos – ECT (EP) 

Ministro Relator Min. Cármen Lúcia 

Qual a questão controvertida? Imunidade tributária recíproca da 
ECT quanto ao IPTU cobrado pelo 

Município de Belo Horizonte. 

Quais são os dispositivos 

constitucionais em questão? 

Art. 150, VI, a, CF. 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 
características? 

Se não, de que maneira ele incide 
sobre o caso? 

Sim, imunidade tributária recíproca. 

Os Ministros aplicam alguma das 
características do regime jurídico 

Min. Cármen Lúcia  Sim, a ECT 
está abrangida pela imunidade 
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dos bens públicos aos bens das 

empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 

citações) 

tributária recíproca por prestar 

serviço público de prestação 
exclusiva e obrigatória do Estado. 

 

Min. Marco Aurélio (vencido)  
Não, a imunidade tributária 

recíproca alcança somente pessoas 
jurídicas de direito público e 

empresa pública é pessoa jurídica 
de direito privado. 

Os Ministros falam expressamente 
qual o regime jurídico aplicável? 
Quais os fundamentos? (Colocar 

quais ministros e as respectivas 
citações) 

Se não, há indícios que revelem 
qual o regime jurídico aplicável? 

Não. 

Os Ministros fazem referência 
expressa à natureza jurídica dos 
bens das empresas estatais? Se 

sim, há correspondência entre essa 
natureza jurídica e o regime jurídico 

por eles aplicado? 

Não. 

Outras observações  

 

Tipo do Processo Agravo Regimental no Recurso 

Extraordinário 

Nº do Processo RE 285.716 AgR/SP 

Data do Julgamento 02/03/2010 

Data da Publicação 26/03/2010 

Partes 
Empresa pública (EP) ou sociedade 

de economia mista (SEM)? 

Agravante: Petróleo Brasileiro S/A – 
Petrobrás (SEM) 

Agravado: Município de Santos 

Ministro Relator Min. Joaquim Barbosa 

Qual a questão controvertida? Imunidade tributária recíproca da 
Petrobrás quanto a IPTU cobrado 

pelo Município de Santos. 
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Quais são os dispositivos 

constitucionais em questão? 

Art. 150, VI, a, e §3º, CF. 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 
características? 

Se não, de que maneira ele incide 

sobre o caso? 

Sim, imunidade tributária recíproca. 

Os Ministros aplicam alguma das 

características do regime jurídico 
dos bens públicos aos bens das 

empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 

citações) 

Min. Joaquim Barbosa  Não, a 

Petrobrás explora atividade 
econômica, tendo sua imunidade 

tributária vetada pelo art. 150, §3º, 
CF. Além disso, “A circunstância de 

a atividade pública estar submetida 
a monopólio não afasta o critério 
essencial para a tributação, que é o 

intuito lucrativo do 
empreendimento. (...) lembro que o 

capital social da empresa agravante 
é negociado no mercado.” (p. 898). 
“Para proteger o pacto federativo, a 

norma de imunidade define 
negativamente a competência 

tributária dos entes federados. 
Como a proteção de um ente 
federado é feita em detrimento do 

direito fundamental de outro ente 
federado à tributação, somente as 

materialidades ligadas 
inexoravelmente ao exercício de 
funções estatais e de estritos 

serviços públicos estão abrangidas 
pelo benefício. Em uma sociedade 

caracterizada pela livre-iniciativa de 
mercado e pela concorrência, as 
atividades de exploração econômica 

denotam inequívocos signos 
presuntivos de riqueza, e, portanto, 

não escapam à tributação pela 
circunstância de serem 
desempenhadas pelo Estado em 

qualquer de suas manifestações.” 
(p. 899). 

Os Ministros falam expressamente Não. Pela argumentação do Min. 
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qual o regime jurídico aplicável? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 
citações) 

Se não, há indícios que revelem 
qual o regime jurídico aplicável? 

Joaquim Barbosa, é possível 

apreender que a Petrobrás deve, 
portanto, seguir o regime jurídico 
próprio das empresas privadas 

atuantes no mercado. 

Os Ministros fazem referência 
expressa à natureza jurídica dos 

bens das empresas estatais? Se 
sim, há correspondência entre essa 
natureza jurídica e o regime jurídico 

por eles aplicado? 

Não. 

Outras observações  

 

Tipo do Processo Recurso Extraordinário 

Nº do Processo RE 253.472/SP 

Data do Julgamento 25/08/2010 

Data da Publicação 01/02/2011 

Partes 
Empresa pública (EP) ou sociedade 

de economia mista (SEM)? 

Recorrente: Companhia de Docas 
do Estado de SP – Codesp (SEM) 

Recorrido: Município de Santos 

Assistente: União 

Ministro Relator Relator originário: Min. Marco 
Aurelio 

Relator para acórdão: Min. Joaquim 

Barbosa 

Qual a questão controvertida? Pedido de imunidade tributária pela 

Codesp  1) não pagamento de 
IPTU; 2) não pagamento de taxas 

de iluminação pública, remoção de 
lixo e limpeza de logradouros 

públicos 

 

Argumentos da Codesp:  

1) Competência da União para 
legislar sobre portos 



                                                                                          

 
177 

2) Os bens sobre os quais foi 

cobrado IPTU são bens 
públicos de uso especial, com 
imunidade tributária 

3) Taxas: diz não serem devidas 
por não ter utilizado os 

serviços aos quais elas se 
referem 

Quais são os dispositivos 
constitucionais em questão? 

Art. 150, VI, a 

Arts. 21, XXI, f; e 22, X (ausência 
de prequestionamento) 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 

características? 

Se não, de que maneira ele incide 

sobre o caso? 

Sim, imunidade tributária recíproca 

Os Ministros aplicam alguma das 

características do regime jurídico 
dos bens públicos aos bens das 
empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 

citações) 

Min. Marco Aurélio Não, pois, não 

obstante o imóvel sobre o qual há 
cobrança de IPTU pertença à União,  

o seu domínio útil pertence à 
Codesp (Obs.: também é 
contribuinte aquele que tem o 

domínio útil ou a posse, quando 
não o proprietário – p. 811), e a 

imunidade tributária é restrita às 
pessoas jurídicas de direito público. 
Além disso, a imunidade tributária 

não se estende quando há cobrança 
de tarifa ou taxa e a Codesp “atua 

na exploração de atividade 
econômica, sujeitando-se, ante o 
disposto no § 2º do artigo 173 da 

Constituição Federal, à incidência 
tributária” (p. 811) 

 

Min. Joaquim Barbosa (voto-vista): 
Sim. 

Considerações preliminares: a 
imunidade tributária tem o objetivo 

de impedir que os entes usem 
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impostos para retaliar ou induzir 

comportamentos políticos e se 
aplica aos interesses públicos 
primários, não ao intuito de 

aumento patrimonial individual (p. 
832) 

Cria um teste de três estágios para 
a análise da aplicabilidade da 
imunidade tributária (p. 833): 

1) Deve ser analisada em um 
contexto, a imunidade é 

subjetiva e deve ser aplicada 
na realização de “objetivos 

institucionais imanentes do 
ente federado, cuja 
tributação poderia colocar em 

risco a respectiva autonomia 
política 

2) Atividades econômicas 
destinadas a aumentar o 
patrimônio devem ser 

submetidas à tributação, 
independentemente se 

realizadas em regime de 
monopólio, delegação, 
concessão, etc.  

3) A imunidade tributária não 
pode afetar os princípios da 

livre concorrência e do 
exercício de atividade 
profissional ou econômica 

lícita 

 

Min. Joaquim Barbosa aplica a 
imunidade, por entender que a 
Codesp passa nesse teste. 

Concorda que a mera propriedade 
dos bens da União não faz incidir a 

imunidade, vez que não é esse ente 
que usufrui de tais bens. Discorda 
no que tange à caracterização da 

atividade da Codesp  cita 
precedentes que consideram como 
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serviço público a exploração de 

portos (p. 32) 

Mesmo tendo isso posto, coloca que 
“se a participação privada no 

quadro societário da Codesp fosse 
relevante, o intuito lucrativo 

sobrepor-se-ia à exploração 
portuária como instrumentalidade 
do Estado. Não é esse o caso dos 

autos, dado que a União detém 
99,97% das ações da empresa” (p. 

834-835). Além disso, a Codesp 
não tem concorrentes no seu 

âmbito de atuação, não ferindo a 
livre-concorrência e o imóvel é 
utilizado para suas atividades-fim 

(instrumentalidade da União). 

 

Os Ministros falam expressamente 
qual o regime jurídico aplicável? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 
citações) 

Se não, há indícios que revelem 
qual o regime jurídico aplicável? 

Não. Aplicação da imunidade 
tributária recíproca. 

Os Ministros fazem referência 
expressa à natureza jurídica dos 

bens das empresas estatais? Se 
sim, há correspondência entre essa 
natureza jurídica e o regime jurídico 

por eles aplicado? 

Não, no caso a propriedade do 
bem, aliás, era da União e apenas o 

domínio útil pertencia à empresa 
estatal. 

Outras observações Min. Marco Aurélio  afasta os arts. 

21 e 22 e o pedido relativo à 
cobrança de taxa, por ausência de 

prequestionamento. 

 

Debates da Turma: 

Min. Ayres Britto  “se é próprio da 
União, é porque é serviço público, 

não é propriamente uma atividade 
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econômica” (p. 813) 

p. 814  discussão acerca da 
natureza da atividade realizada pela 

Codesp, em razão do art. 150, § 3º 
 se for atividade econômica, não 
há imunidade 

 

O caso seria inicialmente julgado 

pela 2ª turma, mas foi afetado ao 
pleno, pois os Ministros 
consideraram que haviam outros 

casos similares já julgados ou 
aguardando julgamento. 

 

Debates do Pleno: 

Ainda acrescentam que trata-se de 
delegação (feita por lei) e não de 
concessão (feita por contrato), o 

que indica que a empresa estatal, 
embora pessoa jurídica privada, 

age como instrumento do Estado e 
não como pessoa jurídica privada 
interessada em atividade lucrativa. 

 

Tipo do Processo Ação Cível Originária 

Nº do Processo ACO 789/PI 

Data do Julgamento 01/09/2010 

Data da Publicação 15/10/2010 

Partes 
Empresa pública (EP) ou sociedade 

de economia mista (SEM)? 

Autor: Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos – ECT (EP) 

Réu: Estado do Piauí 

Ministro Relator Min. Marco Aurélio (Relator para 

acórdão: Min. Dias Toffoli) 

Qual a questão controvertida? ECT requer reconhecimento da 

inexigibilidade, pelo Estado do 
Piauí, do IPVA, em razão de sua 
imunidade tributária. 
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Quais são os dispositivos 

constitucionais em questão? 

Art. 150, VI, a, CF. 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 
características? 

Se não, de que maneira ele incide 

sobre o caso? 

Sim, imunidade tributária. 

Os Ministros aplicam alguma das 

características do regime jurídico 
dos bens públicos aos bens das 

empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 

citações) 

Min. Marco Aurélio (vencido)  

Não, replica o seu voto na ACO 
959/RN para frisar o seu 

entendimento de que a ECT é 
pessoa jurídica de direito privado 

que explora atividade econômica e, 
portanto não é aplicável a 
imunidade tributária. 

 

Min. Dias Toffoli  Retoma a 

jurisprudência firmada no RE 
407.099/RS no sentido de que a 
ECT é empresa pública prestadora 

de serviço público e beneficiária da 
imunidade tributária recíproca. 

Retoma as colocações dos ministros 
no ACO 765/RJ quanto à aplicação 
da imunidade de IPVA a todos os 

veículos da ECT ou apenas aqueles 
afetados ao serviço público  para 

colocar que “Dessa forma, entendo 
não haver necessidade de mudança 

de entendimento desta Corte, em 
especial quanto ao IPVA, pois, 
independentemente de estar ou não 

o veículo afetado ao serviço 
eminentemente postal, a ECT 

permanece como empresa pública 
constituída para a prestação dos 
serviços de que cuida o art. 21, X, 

da Constituição Federal, e, como 
assentado na jurisprudência 

específica desta Suprema Corte, faz 
jus à imunidade tributária prevista 
no art. 150, VI, “a” e § 2º, da Carta 

Magna. Por fim, convém mencionar 
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que a questão retornará à 

discussão neste plenário, quando 
do julgamento do RE nº 
601.392/PR, de relatoria do 

Ministro Joaquim Barbosa, com 
repercussão geral reconhecida. 

Trata-se de apelo extremo que 
versa, exatamente, sobre a 
definição da extensão da imunidade 

tributária ao patrimônio, renda ou 
serviços estranhos à atividade 

principal da ECT. Contudo, o 
acórdão recorrido aborda apenas o 

Imposto sobre Serviços (ISS), o 
que diferencia, essencialmente, do 
presente caso, que cuida tão 

somente da imunidade recíproca 
em relação ao IPVA.” (p. 10). 

Os Ministros falam expressamente 
qual o regime jurídico aplicável? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 
citações) 

Se não, há indícios que revelem 
qual o regime jurídico aplicável? 

Não. 

Os Ministros fazem referência 
expressa à natureza jurídica dos 

bens das empresas estatais? Se 
sim, há correspondência entre essa 
natureza jurídica e o regime jurídico 

por eles aplicado? 

Não. 

Outras observações Tenho a impressão de que aqui se 

afirma uma questão que não havia 
ficado tão clara assim na ACO 

765/RJ quanto à afetação dos 
veículos ao serviço público, vez que 
naquele isso é discutido, mas não 

parece ser definitivo. 

 

Tipo do Processo Agravo Regimental no Agravo de 
Instrumento 
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Nº do Processo AI 551.556 AgR/SP 

Data do Julgamento 01/03/2011 

Data da Publicação 01/04/2011 

Partes 
Empresa pública (EP) ou sociedade 

de economia mista (SEM)? 

Agravante: Município de Santos 

Agravada: Companhia de Docas do 

Estado de São Paulo – Codesp 
(SEM) 

Ministro Relator Min. Joaquim Barbosa 

Qual a questão controvertida? Município de Santos agrava de 

decisão que afastou a exigibilidade 
de IPTU da Codesp, reconhecendo 

sua imunidade tributária. 

Quais são os dispositivos 

constitucionais em questão? 

Art. 150, VI, a, CF. 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 

características? 

Se não, de que maneira ele incide 

sobre o caso? 

Sim, imunidade tributária. 

Os Ministros aplicam alguma das 

características do regime jurídico 
dos bens públicos aos bens das 
empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 

citações) 

Min. Joaquim Barbosa  Sim, 

aplica-se a imunidade tributária 
recíproca às sociedades de 

economia mista anômalas que se 
caracterizam inequivocamente 
como instrumentalidades estatais, 

sendo que essa imunidade pode 
ser, em tese, afastada pelo foco na 

obtenção de lucro, lesão à livre 
iniciativa ou concorrência, e 
transferência do benefício a 

particular ilegítimo. É dever da 
autoridade fiscal indicar 

especificamente a existência desses 
elementos que descaracterizem a 
instrumentalidade e afastem a 

imunidade tributária, motivando o 
ato administrativo, o que não foi 

realizado. 
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Os Ministros falam expressamente 
qual o regime jurídico aplicável? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 
citações) 

Se não, há indícios que revelem 
qual o regime jurídico aplicável? 

Não. 

Os Ministros fazem referência 
expressa à natureza jurídica dos 

bens das empresas estatais? Se 
sim, há correspondência entre essa 
natureza jurídica e o regime jurídico 

por eles aplicado? 

Não. 

Outras observações  

 

Tipo do Processo Agravo Regimental no Agravo de 
Instrumento 

Nº do Processo AI 351.888 AgR/SP 

Data do Julgamento 21/06/2011 

Data da Publicação 22/08/2011 

Partes 

Empresa pública (EP) ou sociedade 
de economia mista (SEM)? 

Agravante: Município de Santos 

Agravada: Companhia de Docas do 
Estado de São Paulo – Codesp 
(SEM) 

Ministro Relator Min. Celso de Mello 

Qual a questão controvertida? Município de Santos agrava de 
decisão que afastou a exigibilidade 
de IPTU da Codesp. 

Quais são os dispositivos 
constitucionais em questão? 

Art. 150, VI, a, CF. 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 

características? 

Se não, de que maneira ele incide 

sobre o caso? 

Sim, imunidade tributária. 



                                                                                          

 
185 

Os Ministros aplicam alguma das 

características do regime jurídico 
dos bens públicos aos bens das 
empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 

citações) 

Min. Celso de Mello  Sim, esses 

bens imóveis são utilizados na 
execução de serviços portuários 

cuja exploração foi delegada à 
Codesp. ‘“A descentralização 
administrativa, como expediente 

destinado a garantir maior 
eficiência na prestação de serviços 

públicos (art. 37, ‘caput’, da CF) 
não tem o condão de alterar o 
tratamento a eles dispensado, 

consagrador da exoneração 
tributária concernente a impostos”” 

(p. 316 – citando Regina Helena 
Costa). Além disso, a imunidade 
tributária recíproca deve ser 

estendida às instrumentalidades 
administrativas dos entes federados 

pela própria razão de ser dessa 
imunidade, a de impedir a 
inviabilização do próprio 

funcionamento da federação. Cita 
(p. 323-326) o exame proposto 

pelo Min. Joaquim Barbosa no RE 
253.472/SP. 

Os Ministros falam expressamente 
qual o regime jurídico aplicável? 
Quais os fundamentos? (Colocar 

quais ministros e as respectivas 
citações) 

Se não, há indícios que revelem 
qual o regime jurídico aplicável? 

Não. 

Os Ministros fazem referência 
expressa à natureza jurídica dos 
bens das empresas estatais? Se 

sim, há correspondência entre essa 
natureza jurídica e o regime jurídico 

por eles aplicado? 

Não. 

Outras observações  

 

Tipo do Processo Embargos de Declaração nos 

Embargos de Declaração no 
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Recurso Extraordinário 

Nº do Processo RE 265.749 ED-ED/SP 

Data do Julgamento 28/06/2011 

Data da Publicação 22/08/2011 

Partes 
Empresa pública (EP) ou sociedade 
de economia mista (SEM)? 

Agravante: Município de Santos 

Agravada: Companhia de Docas do 
Estado de São Paulo – Codesp 

(SEM) 

Ministro Relator Min. Celso de Mello 

Qual a questão controvertida? Embargos de Declaração do 
Município de Santos contra decisão 

que rejeitou os primeiros embargos 
declaratórios, contra decisão que 

reconheceu a inexigibilidade de 
IPTU da Codesp. 

Quais são os dispositivos 

constitucionais em questão? 

Art. 150, VI, a, CF. 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 
características? 

Se não, de que maneira ele incide 
sobre o caso? 

Sim, imunidade tributária. 

Os Ministros aplicam alguma das 
características do regime jurídico 
dos bens públicos aos bens das 

empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 

quais ministros e as respectivas 
citações) 

Min. Celso de Mello  Sim, esses 
bens imóveis são utilizados na 

execução de serviços portuários 
cuja exploração foi delegada à 
Codesp. ‘“A descentralização 

administrativa, como expediente 
destinado a garantir maior 

eficiência na prestação de serviços 
públicos (art. 37, ‘caput’, da CF) 
não tem o condão de alterar o 

tratamento a eles dispensado, 
consagrador da exoneração 

tributária concernente a impostos”” 
(p. 281 – citando Regina Helena 
Costa). Além disso, a imunidade 

tributária recíproca deve ser 
estendida às instrumentalidades 
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administrativas dos entes federados 

pela própria razão de ser dessa 
imunidade, a de impedir a 
inviabilização do próprio 

funcionamento da federação. Cita 
(p. 288-290) o exame proposto 

pelo Min. Joaquim Barbosa no RE 
253.472/SP. (Reproduz voto do AI 
351.888 AgR/SP) 

Os Ministros falam expressamente 
qual o regime jurídico aplicável? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 

citações) 

Se não, há indícios que revelem 
qual o regime jurídico aplicável? 

Não. 

Os Ministros fazem referência 
expressa à natureza jurídica dos 

bens das empresas estatais? Se 
sim, há correspondência entre essa 

natureza jurídica e o regime jurídico 
por eles aplicado? 

Não. 

Outras observações  

 

Tipo do Processo Agravo Regimental no Agravo de 
Instrumento 

Nº do Processo AI 838.510 AgR/BA 

Data do Julgamento 06/12/2011 

Data da Publicação 19/12/2011 

Partes 
Empresa pública (EP) ou sociedade 
de economia mista (SEM)? 

Agravante: Município de Salvador 

Agravada: Empresa Brasileira de 
Infra-Estrutura Aeroportuária – 

Infraero (EP). 

Ministro Relator Min. Ricardo Lewandowski 

Qual a questão controvertida? Município de Salvador agrava 
decisão que reconheceu a 

imunidade tributária da Infraero em 
relação a IPTU. 
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Quais são os dispositivos 

constitucionais em questão? 

Art. 150, VI, a, CF. 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 
características? 

Se não, de que maneira ele incide 

sobre o caso? 

Sim, imunidade tributária. 

Os Ministros aplicam alguma das 

características do regime jurídico 
dos bens públicos aos bens das 

empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 

citações) 

Min. Ricardo Lewandowski  Sim, 

estende a imunidade tributária à 
Infraero, na qualidade de empresa 

pública prestadora de serviço 
público.  

Os Ministros falam expressamente 

qual o regime jurídico aplicável? 
Quais os fundamentos? (Colocar 

quais ministros e as respectivas 
citações) 

Se não, há indícios que revelem 

qual o regime jurídico aplicável? 

Não. 

Os Ministros fazem referência 

expressa à natureza jurídica dos 
bens das empresas estatais? Se 

sim, há correspondência entre essa 
natureza jurídica e o regime jurídico 
por eles aplicado? 

Não. 

Outras observações  

 

Tipo do Processo Agravo Regimental no Agravo de 

Instrumento 

Nº do Processo AI 558.682 AgR/SP 

Data do Julgamento 29/05/2012 

Data da Publicação 19/06/2012 

Partes 
Empresa pública (EP) ou sociedade 

de economia mista (SEM)? 

Agravante: Município de Santos 

Agravado: Companhia de Docas do 

Estado de São Paulo – Codesp 
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(SEM) 

Ministro Relator Min. Joaquim Barbosa 

Qual a questão controvertida? Município de Santos recorre de 

decisão que concedeu imunidade 
tributária relativa a IPTU à 

Agravada. 

Quais são os dispositivos 

constitucionais em questão? 

Art. 150, VI, a, CF. 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 
características? 

Se não, de que maneira ele incide 

sobre o caso? 

Sim, imunidade tributária. 

Os Ministros aplicam alguma das 

características do regime jurídico 
dos bens públicos aos bens das 

empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 

citações) 

Min. Joaquim Barbosa  Sim. 

“Segundo orientação firmada por 
esta Suprema Corte, as sociedades 

de economia mista qualificam-se ao 
gozo da imunidade tributária se 
elas se apresentarem como 

instrumentalidades estatais sem 
intuito lucrativo.” (p. 6). 

Os Ministros falam expressamente 
qual o regime jurídico aplicável? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 
citações) 

Se não, há indícios que revelem 
qual o regime jurídico aplicável? 

Não. 

Os Ministros fazem referência 
expressa à natureza jurídica dos 

bens das empresas estatais? Se 
sim, há correspondência entre essa 
natureza jurídica e o regime jurídico 

por eles aplicado? 

Não. 

Outras observações  

 

Tipo do Processo Agravo Regimental no Recurso 
Extraordinário 
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Nº do Processo RE 647.881 AgR/RS 

Data do Julgamento 18/09/2012 

Data da Publicação 05/10/2012 

Partes 
Empresa pública (EP) ou sociedade 

de economia mista (SEM)? 

Agravante: União 

Agravada: Companhia de 

Desenvolvimento de Caxias do Sul 
– Codeca (SEM) 

Ministro Relator Min. Cármen Lúcia 

Qual a questão controvertida? União recorre de decisão que negou 

seguimento a Recurso 
Extraordinário de julgado do TRF 4 

que concedia a imunidade tributária 
relativa a Imposto de Renda à 
Agravada, sociedade de economia 

mista municipal prestadora de 
serviço público. 

Quais são os dispositivos 
constitucionais em questão? 

Art. 150, VI, a, CF. 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 

características? 

Se não, de que maneira ele incide 
sobre o caso? 

Sim, imunidade tributária. 

Os Ministros aplicam alguma das 
características do regime jurídico 

dos bens públicos aos bens das 
empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 
citações) 

Min. Cármen Lúcia  Mantém a 
decisão do TRF, considerando que 

“o acórdão recorrido está em 
harmonia com a jurisprudência 

deste Supremo Tribunal Federal, 
que assentou que a imunidade 
tributária prevista no art. 150, inc. 

VI, alínea a, da Constituição da 
República alcança as sociedades de 

economia mista prestadoras de 
serviços públicos e que não atuem 
em ambiente concorrencial.” (p. 6). 

Os Ministros falam expressamente 
qual o regime jurídico aplicável? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 

Não. 
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citações) 

Se não, há indícios que revelem 
qual o regime jurídico aplicável? 

Os Ministros fazem referência 
expressa à natureza jurídica dos 
bens das empresas estatais? Se 

sim, há correspondência entre essa 
natureza jurídica e o regime jurídico 

por eles aplicado? 

Não. 

Outras observações  

 

Tipo do Processo Agravo Regimental no Recurso 

Extraordinário 

Nº do Processo RE 462.704 AgR/SP 

Data do Julgamento 04/12/2012 

Data da Publicação 01/02/2012 

Partes 
Empresa pública (EP) ou sociedade 

de economia mista (SEM)? 

Agravante: Município de Santos 

Agravado: Companhia de Docas do 

Estado de São Paulo - Codesp 

Ministro Relator Min. Luiz Fux 

Qual a questão controvertida? Imunidade tributária da Codesp  

cobrança de IPTU 

Quais são os dispositivos 
constitucionais em questão? 

Art. 150, VI, a; art. 150, § 3º; art. 
21, XII, f 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 

características? 

Se não, de que maneira ele incide 

sobre o caso? 

Sim, imunidade tributária recíproca 

Os Ministros aplicam alguma das 

características do regime jurídico 
dos bens públicos aos bens das 
empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 

Min. Luiz Fux  Sim, “O Plenário 

desta Corte, no julgamento do RE 
n. 253.472, Redator para o acórdão 

o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 
01.02.11, reconheceu, por efeito da 
imunidade tributária recíproca (CF, 

art. 150, VI, “a”), a inexigibilidade, 
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citações) por parte do Município tributante, 

do IPTU referente às atividades 
executadas pela CODESP – 
entidade delegatária de serviços 

públicos a que se refere o art. 21, 
XII, “f”, da CF - , na prestação dos 

serviços públicos de administração 
de porto marítimo e daquelas 
necessárias à realização dessa 

atividade-fim” (p. 5).  

Os Ministros falam expressamente 

qual o regime jurídico aplicável? 
Quais os fundamentos? (Colocar 

quais ministros e as respectivas 
citações) 

Se não, há indícios que revelem 

qual o regime jurídico aplicável? 

Não. Aplicação da imunidade 

tributária recíproca. 

Os Ministros fazem referência 

expressa à natureza jurídica dos 
bens das empresas estatais? Se 

sim, há correspondência entre essa 
natureza jurídica e o regime jurídico 

por eles aplicado? 

Não. 

Outras observações Cita outros precedentes: RE n. 
253.394, AI n. 458.856, RE n. 

265.749-Ed, AI n. 738.332-AgR) 

 

Tipo do Processo Agravo Regimental no Agravo de 
Instrumento 

Nº do Processo AI 797.034 AgR/SP 

Data do Julgamento 21/05/2013 

Data da Publicação 13/06/2013 

Partes 
Empresa pública (EP) ou sociedade 

de economia mista (SEM)? 

Agravante: Município de São Paulo 

Agravada: Empresa Brasileira de 

Infra-Estrutura Aeroportuária – 
Infraero (EP). 

Ministro Relator Min. Marco Aurélio 

Qual a questão controvertida? Município de São Paulo agrava 
decisão que reconheceu que a 
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imunidade tributária recíproca se 

estende à Infraero. 

Quais são os dispositivos 

constitucionais em questão? 

Art. 150, VI, a, CF. 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 
características? 

Se não, de que maneira ele incide 

sobre o caso? 

Sim, imunidade tributária. 

Os Ministros aplicam alguma das 

características do regime jurídico 
dos bens públicos aos bens das 

empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 

citações) 

Min. Marco Aurélio  Sim, pois a 

jurisprudência do Tribunal é no 
sentido de que os serviços 

prestados pela Infraero, empresa 
pública prestadora de serviços 

públicos,  estão abrangidos pela 
imunidade tributária recíproca.  

Os Ministros falam expressamente 

qual o regime jurídico aplicável? 
Quais os fundamentos? (Colocar 

quais ministros e as respectivas 
citações) 

Se não, há indícios que revelem 

qual o regime jurídico aplicável? 

Não. 

Os Ministros fazem referência 

expressa à natureza jurídica dos 
bens das empresas estatais? Se 

sim, há correspondência entre essa 
natureza jurídica e o regime jurídico 
por eles aplicado? 

Não. 

Outras observações  

 

6.2.4. Anexo 2d: Fichas de leitura sobre inalienabilidade 

Tipo do Processo Representação 

Nº do Processo Rp 723/DF 

Data do Julgamento 27/02/1969 

Data da Publicação Informação não disponível. 
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Partes 

Empresa pública (EP) ou sociedade 
de economia mista (SEM)? 

Representante: Procurador-Geral da 

República 

Representado: Congresso Nacional 

Ministro Relator Min. Oswaldo Trigueiro 

Qual a questão controvertida? Representante pede a 

inconstitucionalidade de lei que 
determina a venda, por autarquias, 
fundações e sociedades de economia 

mista, de seus conjuntos e unidades 
residenciais de acordo com o 

Sistema Financeiro de Habitação. 

Quais são os dispositivos 

constitucionais em questão? 

Art. 150, §22, Const. 67 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 
características? 

Se não, de que maneira ele incide 

sobre o caso? 

Sim, relativo à alienação de bens de 

sociedades de economia mista 
(especialmente Petrobrás e Banco 
do Brasil). 

Os Ministros aplicam alguma das 

características do regime jurídico 
dos bens públicos aos bens das 

empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 

citações) 

Min. Oswaldo Trigueiro  Não. Vide 

observações. 

Os Ministros falam expressamente 

qual o regime jurídico aplicável? 
Quais os fundamentos? (Colocar 

quais ministros e as respectivas 
citações) 

Se não, há indícios que revelem qual 

o regime jurídico aplicável? 

Min. Oswaldo Trigueiro  Sim, o 

regime jurídico dos bens privados, 
vez que as sociedades de economia 

mista são pessoas jurídicas de 
direito privado. A alienação de seus 
bens deve se dar de acordo com o 

seu regime estatutário e por seus 
acionistas e não por lei. 

Os Ministros fazem referência 
expressa à natureza jurídica dos 

bens das empresas estatais? Se sim, 
há correspondência entre essa 

natureza jurídica e o regime jurídico 
por eles aplicado? 

Min. Oswaldo Trigueiro  Sim, os 
bens das sociedades de economia 

mista são privados. Sobre os bens 
das autarquias, que são pessoas 

jurídicas de direito público, cujo 
patrimônio é formado 
exclusivamente por bens públicos, o 
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Senado Federal pode dispor (p. 38). 

Já sobre os bens das sociedades de 
economia mista, que são bens 
privados, não (p. 40). 

Outras observações Esse caso parece ser um pouco 
diferente, pois a possibilidade de 

alienação indica exatamente um 
bem público é não o contrário, como 

seria de se esperar tendo como 
referencial a inalienabilidade dos 
bens públicos. 

 

Tipo do Processo Representação 

Nº do Processo Rp 1.116-0/SP 

Data do Julgamento 24/06/1982 

Data da Publicação 13/08/1982 

Partes 
Empresa pública (EP) ou sociedade 

de economia mista (SEM)? 

Representante: Procurador-Geral da 
República 

Representado: Assembleia 
Legislativa de São Paulo 

Ministro Relator Min. Soares Muñoz 

Qual a questão controvertida? Represente requer a 

inconstitucionalidade de lei do 
Estado de São Paulo que cria 
reserva florestal e determina 

permuta de bens da SABESP (EP). 

Quais são os dispositivos 

constitucionais em questão? 

Art. 8º, XVII, h, CF/67, com a EC 

1/69. 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 
características? 

Se não, de que maneira ele incide 
sobre o caso? 

Não. A questão principal é a 

competência estadual para legislar 
sobre florestas e instituir reserva 

florestal, contudo, também está 
presente a discussão sobre a 
necessidade de lei para realizar 

permuta de bens de empresa 
pública. 

Os Ministros aplicam alguma das 
características do regime jurídico 

Min. Soares Muñoz  Sim, “em se 
tratando de área pertencente a 
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dos bens públicos aos bens das 

empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 

citações) 

entidade estadual, a SABESP, a 

permuta, por outros bens do 
Estado, somente poderia ser 
autorizada por lei...” (p. 23). 

Parecer do Procurador-Geral da 
República: “No caso da Reserva 

Florestal de Morro Grande, a 
reversão implica, de um lado, a 
desafetação do imóvel de sua 

destinação pública originária, ou 
seja, de sua destinação a uma 

entidade paraestatal – a SABESP -, 
e, de outro, sua afetação a uma 

nova finalidade pública. Tais 
medidas só poderiam ser 
concretizadas mediante autorização 

legislativa. Por outro lado, a 
permuta, que constitui forma de 

alienação, dependeria igualmente 
de lei autorizativa, por força do 
disposto no art. 67 do Código Civil, 

segundo o qual os bens públicos só 
perderão a inalienabilidade, que 

lhes é peculiar, nos casos e forma 
que a lei prescrever.” (p. 21).  

Os Ministros falam expressamente 
qual o regime jurídico aplicável? 
Quais os fundamentos? (Colocar 

quais ministros e as respectivas 
citações) 

Se não, há indícios que revelem 
qual o regime jurídico aplicável? 

Não, mas os bens são tratados 
como bens públicos (que estariam 
afetados à empresa pública), ao se 

exigir a autorização legislativa para 
sua alienação. 

Os Ministros fazem referência 
expressa à natureza jurídica dos 
bens das empresas estatais? Se 

sim, há correspondência entre essa 
natureza jurídica e o regime jurídico 

por eles aplicado? 

Não, mas os bens são tratados 
como bens públicos, ao se exigir a 
autorização legislativa para sua 

alienação. 

Outras observações  

 

Tipo do Processo Questão de Ordem na Ação Cível 

Originária 
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Nº do Processo ACO 374 QO/MS 

Data do Julgamento 12/05/1994 

Data da Publicação 01/07/1994 

Partes 
Empresa pública (EP) ou sociedade 

de economia mista (SEM)? 

Autor: Estado de Mato Grosso do 
Sul 

Réus: Companhia Matogrossense de 
Mineração – Metamat (SEM) e 

Estado do Mato Grosso 

Ministro Relator Min. Néri da Silveira 

Qual a questão controvertida? Autor requer a transferência de 
valores imobiliários que a Metamat 

possui nas empresas Urucum 
Mineração S/A e Fermat S/A, 
alegando ser essa transferência 

parte de acordo entre os Estado de 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 

As partes desistiram do litígio para 
realizar acordo sobre o objeto da 
demanda. O Procurador-Geral da 

República apresentou parecer no 
sentido de não ser possível tal 

acordo por versar sobre direitos 
“indisponíveis” dos Estados. 

Quais são os dispositivos 
constitucionais em questão? 

 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 
características? 

Se não, de que maneira ele incide 
sobre o caso? 

Não, mas a disponibilidade 
(alienabilidade) dos bens e das 
ações da sociedade de economia 

mista é fator para possível 
afastamento do litígio e transação 

das partes sobre a questão. 

Os Ministros aplicam alguma das 
características do regime jurídico 

dos bens públicos aos bens das 
empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 

quais ministros e as respectivas 
citações) 

Min. Néri da Silveira  Sim. O 
Ministro coloca que não há qualquer 

óbice para a transação entre as 
partes após o ajuizamento da 
demanda, vez que também não 

havia antes. “Ademais, os bens que 
a propositura da demanda tornou 

litigiosos – litigiosidade, todavia, 
que a composição transacional 
superveniente fez cessar – 
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classificam-se, naquela disciplina 

geral do Código Civil, como 
dominicais (art. 66, III). Integram, 
pois, o patrimônio fiscal, designação 

que congloba os bens patrimoniais 
disponíveis” (p. 19). O Ministro 

assevera ainda que não há óbice à 
alienação dessas ações vez que 
houve autorização legislativa. 

Os Ministros falam expressamente 
qual o regime jurídico aplicável? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 

citações) 

Se não, há indícios que revelem 
qual o regime jurídico aplicável? 

Sim, o dos bens dominicais. 

Os Ministros fazem referência 
expressa à natureza jurídica dos 

bens das empresas estatais? Se 
sim, há correspondência entre essa 

natureza jurídica e o regime jurídico 
por eles aplicado? 

Sim, são bens públicos dominicais, 
do ponto de vista do ente 

federativo. 

Outras observações  

 

6.2.5. Anexo 2e: Fichas de leitura sobre competência de fiscalização 

dos Tribunais de Contas 

Tipo do Processo Mandado de Segurança 

Nº do Processo MS 23.672-2/DF 

Data do Julgamento 07/03/2002 

Data da Publicação 16/06/2006 

Partes 
Empresa pública (EP) ou sociedade 

de economia mista (SEM)? 

Impetrante: Banco do Brasil S/A 
(SEM) 

Impetrado: Tribunal de Contas da 
União 

Ministro Relator Min. Carlos Velloso (Redator para o 
acórdão Min. Ilmar Galvão). Obs: a 

a informação, na ementa de que o 
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relator seria o Min. Nelsom Jobim, 

em razão da aposentadoria do Min. 
Carlos Velloso, mas no extrato de 
ata ficou nomeado o Min. Ilmar 

Galvão, vez que vencido o relator 
original. 

Qual a questão controvertida? Banco do Brasil impetrou MS contra 
ato do TCU que determinou a 

instauração de Tomada de Contas 
Especial para apurar fatos e 
identificar responsáveis por dano 

aos cofres da SEM relativos a 
determinadas operações 

financeiras. Pontos levantados pela 
impetrante: 
1) incompatibilidade do regime da 

CTL com a fiscalização do TCU e 
com o instituto da Tomada de 

Contas Especial 

2) necessidade de caracterização de 

dano ao erário para a instauração 
de Tomada de Contas Especial  
não é possível saber, em sociedade 

de economia mista, se o dano foi ao 
patrimônio público ou privado 

3) o controle do TCU interfere na 
atividade empresarial privada do 
Banco e seu controle não pode 

abranger as relações trabalhistas 

Pontos levantados pelo impetrado: 

1) a competência constitucional do 
TCU abrange não somente as conas 
ordinárias, mas também os 

procedimentos especiais, que 
incluem as entidades da 

administração indireta. 

2) a União assume responsabilidade 

por danos dos empregados de 
sociedades de economia mista, 
então ainda que não exista prejuízo 

direto e imediato ao erário, a União 
responderá por eles. 
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3) SEMs estão sujeitas à 

fiscalização estatal e a diversas 
normas de direito público. 

4) previsão legal para a instauração 

de Tomada de Contas Especial. 

Quais são os dispositivos 

constitucionais em questão? 

Arts. 70, 71 e 173, §1º, CF/88. 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 
características? 

Se não, de que maneira ele incide 
sobre o caso? 

Sim, quanto à competência de 

fiscalização do Tribunal de Contas e 
a sua extensão. 

Os Ministros aplicam alguma das 
características do regime jurídico 
dos bens públicos aos bens das 

empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 

quais ministros e as respectivas 
citações) 

Min. Carlos Velloso (vencido)  
Sim. Art. 71,II, da CF/88 

expressamente submete as contas 
dos administradores de entidades 
da administração indireta a essa 

fiscalização. O regime celetista 
(nível legal) não pode afastar essa 

competência constitucional. O art. 
173 não pode ser interpretado 
isoladamente. “a lesão ao 

patrimônio de uma sociedade de 
economia mista atinge, sem dúvida, 

o capital público – o Erário, 
portanto – além de atingir, 
também, o capital privado. Um 

dano, pois, ao patrimônio do Banco 
do Brasil significa dano ao Erário. O 

fato de significar também, dano ao 
capital privado, minoria na 
sociedade de economia mista, não 

desqualifica o dano ao capital 
público, assim dano ao Erário.” (p. 

98). A sujeição a essa fiscalização é 
constitucional e independe da 
atividade exercida. 

 

Min. Ilmar Galvão  Não. O art. 

173, § 1º, I, traz a previsão de que 
lei disporá sobre as formas de 

fiscalização pelo Estado e pela 
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sociedade, de modo que a definição 

da responsabilidade dos 
administradores das empresas 
estatais depende de elaboração de 

lei. Considerando isso, não é 
possível interpretar que as contas 

das empresas estatais encontram-
se sob a previsão do art. 71, II, 
pois, nesse caso, a lei prevista no 

art. 173 seria inócua. A 
competência do art. 71, II é para 

julgar contas sobre bens e valores 
públicos, não incluindo “o 

julgamento das contas dos 
administradores de entidades de 
direito privado, como as empresas 

públicas e sociedades de economia 
mista, cujo patrimônio, incluídos 

bens e direitos, não revestem a 
qualidade de bens públicos, mas de 
bens privados. Na verdade, os bens 

desses entes, enquanto integrantes 
de seu patrimônio, são deles 

próprios, não se confundindo com 
os bens do Estado. A participação 
majoritária do Estado na 

composição de seu capital não tem 
o efeito de transmutar em públicos 

tais bens, que conservam a 
condição de bens de natureza 
privada, tanto que não gozam de 

favores fiscais de qualquer espécie, 
não se lhes estendendo os 

benefícios de natureza processual 
que protegem os bens públicos, 
estando sujeitos a responder por 

quaisquer obrigações, civis, 
comerciais, trabalhistas e 

tributários, por elas assumidas. Se 
de bens privados se trata, é fora de 
dúvida que os seus administradores 

não estão sujeitos a prestar contas 
ao TCU.” (p. 105). 

 

Confirmação de voto – Min. Carlos 
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Velloso  

 “O Sr. Ministro Carlos Velloso 
(Relator) – (...) Tento, aqui, 

justificar o porquê de o capital 
majoritário em uma sociedade de 
economia mista, a totalidade do 

capital em uma empresa pública, 
continuar sendo capital da entidade 

política, da União Federal, do Poder 
Público. 

O Sr. Ministro Moreira Alves – Dele 

são as ações. Não é dinheiro 
público. 

O Sr. Ministro Carlos Velloso 
(Relator) – Ministro Moreira Alves, o 
dano praticado se reflete.” (p. 113 - 

114). 

 

Min. Maurício Corrêa  Não, 
incompatibilidade entre a atividade 

mercantil do Banco do Brasil com a 
atribuição constitucional do Tribunal 
de Contas. 

Os Ministros falam expressamente 
qual o regime jurídico aplicável? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 

citações) 

Se não, há indícios que revelem 
qual o regime jurídico aplicável? 

Min. Carlos Velloso  “Acrescente-
se, na linha da lição da professora 

Maria Sylvia Zanella di Pietro, que 
as entidades da administração 

indireta – empresas públicas e 
sociedades de economia mista – 
“nunca se sujeitam inteiramente ao 

direito privado. O seu regime é 
híbrido, porque, sob muitos 

aspectos, elas se submetem ao 
direito público, tendo em vista 
especialmente a necessidade de 

fazer prevalecer a vontade do ente 
público.” (“Direito Administrativo”, 

Ed. Atlas, 10ª edição).” (p. 99). 

Os Ministros fazem referência 

expressa à natureza jurídica dos 
bens das empresas estatais? Se 
sim, há correspondência entre essa 

Min. Ilmar Galvão  p. 105  são 

bens privados (vide acima). 
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natureza jurídica e o regime jurídico 

por eles aplicado? 

Outras observações  

 

Tipo do Processo Mandado de Segurança 

Nº do Processo MS 23.875-5/DF 

Data do Julgamento 07/03/2002 

Data da Publicação 30/04/2004 

Partes 
Empresa pública (EP) ou sociedade 
de economia mista (SEM)? 

Impetrante: Banco do Brasil – 
Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários S/A (SEM) 

Impetrado: Tribunal de Contas da 
União 

Ministro Relator Min. Carlos Velloso (Redator para o 
acórdão Min. Nelson Jobim) 

Qual a questão controvertida? Banco do Brasil impetrou MS contra 
ato do TCU que determinou a 

instauração de Tomada de Contas 
Especial para apurar fatos e 
identificar responsáveis por dano 

aos cofres da SEM relativos a 
determinadas operações 

financeiras. Pontos levantados pela 
impetrante: 
1) incompatibilidade do regime da 

CTL com a fiscalização do TCU e 
com o instituto da Tomada de 

Contas Especial 

2) necessidade de caracterização de 

dano ao erário para a instauração 
de Tomada de Contas Especial  
não é possível saber, em sociedade 

de economia mista, se o dano foi ao 
patrimônio público ou privado 

3) o controle do TCU interfere na 
atividade empresarial privada do 
Banco e seu controle não pode 

abranger as relações trabalhistas 
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Pontos levantados pelo impetrado: 

1) a competência constitucional do 
TCU abrange não somente as conas 
ordinárias, mas também os 

procedimentos especiais, que 
incluem as entidades da 

administração indireta. 

2) a União assume responsabilidade 
por danos dos empregados de 

sociedades de economia mista, 
então ainda que não exista prejuízo 

direto e imediato ao erário, a União 
responderá por eles. 

3) SEMs estão sujeitas à 
fiscalização estatal e a diversas 
normas de direito público. 

4) previsão legal para a instauração 
de Tomada de Contas Especial. 

Quais são os dispositivos 
constitucionais em questão? 

Arts. 70, 71 e 173, §1º, CF/88. 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 

características? 

Se não, de que maneira ele incide 
sobre o caso? 

Sim, quanto à competência de 
fiscalização do Tribunal de Contas e 

a sua extensão. 

Os Ministros aplicam alguma das 
características do regime jurídico 

dos bens públicos aos bens das 
empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 
citações) 

Min. Carlos Velloso (vencido)  
Sim. Art. 71,II, da CF/88 

expressamente submete as contas 
dos administradores de entidades 

da administração indireta a essa 
fiscalização. O regime celetista 
(nível legal) não pode afastar essa 

competência constitucional. O art. 
173 não pode ser interpretado 

isoladamente. “a lesão ao 
patrimônio de uma sociedade de 
economia mista atinge, sem dúvida, 

o capital público – o Erário, 
portanto – além de atingir, 

também, o capital privado. Um 
dano, pois, ao patrimônio do Banco 
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do Brasil significa dano ao Erário. O 

fato de significar também, dano ao 
capital privado, minoria na 
sociedade de economia mista, não 

desqualifica o dano ao capital 
público, assim dano ao Erário.” (p. 

1283). A sujeição a essa 
fiscalização é constitucional e 
independe da atividade exercida. 

 

Min. Ilmar Galvão  Não. O art. 

173, § 1º, I, traz a previsão de que 
lei disporá sobre as formas de 

fiscalização pelo Estado e pela 
sociedade, de modo que a definição 
da responsabilidade dos 

administradores das empresas 
estatais depende de elaboração de 

lei. Considerando isso, não é 
possível interpretar que as contas 
das empresas estatais encontram-

se sob a previsão do art. 71, II, 
pois, nesse caso, a lei prevista no 

art. 173 seria inócua. A 
competência do art. 71, II é para 
julgar contas sobre bens e valores 

públicos, não incluindo “o 
julgamento das contas dos 

administradores de entidades de 
direito privado, como as empresas 

públicas e sociedades de economia 
mista, cujo patrimônio, incluídos 
bens e direitos, não revestem a 

qualidade de bens públicos, mas de 
bens privados. Na verdade, os bens 

desses entes, enquanto integrantes 
de seu patrimônio, são deles 
próprios, não se confundindo com 

os bens do Estado. A participação 
majoritária do Estado na 

composição de seu capital não tem 
o efeito de transmutar em públicos 
tais bens, que conservam a 

condição de bens de natureza 
privada, tanto que não gozam de 
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favores fiscais de qualquer espécie, 

não se lhes estendendo os 
benefícios de natureza processual 
que protegem os bens públicos, 

estando sujeitos a responder por 
quaisquer obrigações, civis, 

comerciais, trabalhistas e 
tributários, por elas assumidas. Se 
de bens privados se trata, é fora de 

dúvida que os seus administradores 
não estão sujeitos a prestar contas 

ao TCU.” (p. 1289). 

 

Confirmação de voto – Min. Carlos 
Velloso  

“O Sr. Ministro Carlos Velloso 

(Relator) – (...) Tento, aqui, 
justificar o porquê de o capital 

majoritário em uma sociedade de 
economia mista, a totalidade do 
capital em uma empresa pública, 

continuar sendo capital da entidade 
política, da União Federal, do Poder 

Público. 

O Sr. Ministro Moreira Alves – Dele 
são as ações. Não é dinheiro 

público. 

O Sr. Ministro Carlos Velloso 

(Relator) – Ministro Moreira Alves, o 
dano praticado se reflete.” (p. 1297 

– 1298). 

 

Min. Maurício Corrêa  Não, 

incompatibilidade entre a atividade 
mercantil do Banco do Brasil com a 

atribuição constitucional do Tribunal 
de Contas. 

Os Ministros falam expressamente 
qual o regime jurídico aplicável? 
Quais os fundamentos? (Colocar 

quais ministros e as respectivas 

Min. Carlos Velloso  “Acrescente-
se, na linha da lição da professora 
Maria Sylvia Zanella di Pietro, que 

as entidades da administração 
indireta – empresas públicas e 



                                                                                          

 
207 

citações) 

Se não, há indícios que revelem 
qual o regime jurídico aplicável? 

sociedades de economia mista – 

“nunca se sujeitam inteiramente ao 
direito privado. O seu regime é 
híbrido, porque, sob muitos 

aspectos, elas se submetem ao 
direito público, tendo em vista 

especialmente a necessidade de 
fazer prevalecer a vontade do ente 
público.” (“Direito Administrativo”, 

Ed. Atlas, 10ª edição).” (p. 1283). 

Os Ministros fazem referência 

expressa à natureza jurídica dos 
bens das empresas estatais? Se 

sim, há correspondência entre essa 
natureza jurídica e o regime jurídico 
por eles aplicado? 

Min. Ilmar Galvão  p. 1289  são 

bens privados (vide acima). 

Outras observações Acórdão idêntico ao MS 23.627/DF 

 

Tipo do Processo Mandado de Segurança 

Nº do Processo MS 25.181-6/DF 

Data do Julgamento 10/11/2005 

Data da Publicação 16/06/2006 

Partes 

Empresa pública (EP) ou sociedade 
de economia mista (SEM)? 

Impetrante: Eyron Costa de Queiroz 

Impetrado: Tribunal de Contas da 
União 

Ministro Relator Min. Marco Aurélio 

Qual a questão controvertida? Administrador do Banco do 

Nordeste do Brasil S/A (SEM) 
requer seja afastada condenação 

que recebeu do TCU, alegando que 
este não tem competência para 
fiscalizar as sociedades de 

economia mista, que tem caráter 
privado de acordo com o art. 173 

da CF/88, ficando afastado o art. 
71, II. TCU diz que a matéria ainda 

não está pacificada, requerendo a 
superação dos precedentes. Requer 
ainda a inclusão das Mesas da 

Câmara dos Deputados e do 
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Senado como litisconsortes 

passivos necessários unitários. 

Quais são os dispositivos 

constitucionais em questão? 

Arts. 70, 71 e 173, §1º, CF/88. 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 
características? 

Se não, de que maneira ele incide 

sobre o caso? 

Sim, quanto à competência de 

fiscalização do Tribunal de Contas e 
a sua extensão. 

Os Ministros aplicam alguma das 

características do regime jurídico 
dos bens públicos aos bens das 

empresas estatais? 

Quais os fundamentos? (Colocar 
quais ministros e as respectivas 

citações) 

Min. Marco Aurélio  Sim. Deve ser 

dado algum sentido ao art. 71, II, 
especialmente quando ele fala em 

“sociedades”, de forma expressa. 
Se não forem as empresas estatais, 

que sociedades são essas? Esse 
controle externo é para preservar o 
patrimônio público, o erário, e a 

atuação desses Banco em negócios 
temerários pode sim causar 

prejuízo ao erário. O art. 71, II e a 
sua previsão constitucional não 
pode ser esvaziada, porque a 

Constituição previu o controle sobre 
as sociedades, e, nesse sentido, 

pouco importando se exploram 
atividade econômica ou prestam 
serviços. 

 

Min. Eros Grau  Sim. Diferencia as 

empresas estatais por sua estrutura 
e função e coloca que a questão é 
saber se a personalidade de direito 

privado dessas empresas pode 
subtraí-las ao controle pelo TCU. 

Elas certamente integram a 
Administração Indireta e todos os 

bens que participam de atividade 
administrativa integram o domínio 
público. “São seguramente bens 

públicos os bens pertencentes às 
sociedades de economia mista, 

razão pela qual força é concluirmos 
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também neste capítulo, estarem 

essas entidades da Administração 
Indireta submetidas ao controle 
externo exercido pelo Congresso 

Nacional, com o auxílio do Tribunal 
de Contas da União.”. (p. 161 – 

162). 

 

Min. Joaquim Barbosa  Sim. 

Previsão constitucional desse 
controle (que faz parte do sistema 

de freios e contrapesos entre os 
Poderes) também para a 

Administração Indireta. Apenas pelo 
fato de que uma sociedade de 
economia mista se reveste como 

pessoa jurídica de direito privado, 
não significa que ela subtrai-se ao 

controle do Tribunal de Contas, 
mesmo tendo em consideração a 
agilidade operacional que se 

pretende com essa personalidade 
jurídica. Demonstra ainda uma 

preocupação com o fato de que o 
dinheiro e os bens públicos seriam 
mal usados se essa fiscalização 

fosse afastada. 

 

Min. Carlos Britto  Sim. Apresenta 
uma nova interpretação para a lei 

prevista no art. 173, de modo que 
as formas de fiscalização nela 
previstas não esvaziariam o art. 71, 

II. Essa lei não poderia ser 
simplesmente substitutiva dos 

outros comandos constitucionais. 
“Então, parece-me que essa lei é 
para otimizar a aplicação dos 

comandos constitucionais quanto às 
peculiaridade mercantis dessas 

entidades administrativas, para que 
elas sejam não só de economia 
mista quanto à formação de seus 

capitais, mas de economia mista 
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quanto ao seu regime jurídico. Um 

regime jurídico que nem coincide 
inteiramente com o das empresas 
privadas nem como o dos órgãos e 

entidades genuinamente públicos.” 
(p. 171). Afirma ainda que não 

concorda que os capitais das 
sociedades de economia mista não 
seriam propriamente públicos, pois 

eles não se despublicizam quando 
são transferidos para a empresa 

estatal. 

 

Min. Cezar Peluso  Sim. O 
controle externo (Legislativo + 
TCU) serve para tutelar os bens do 

povo. As sociedades de economia 
mista não somente visam ao lucro, 

elas são criadas em função de 
finalidades públicas, que devem ser 
respeitadas por seus dirigentes. A 

lei prevista no art. 173 só poderia 
ser entendida como lei tendente a 

regulamentar o que já está no 
artigo 71, de modo que a falta 
dessa lei não impede o comando 

constitucional do art. 71 e a 
fiscalização do Tribunal de Contas. 

O modelo empresarial das 
sociedades de economia mista não 

é incompatível com essa 
fiscalização. “O que não pode 
ocorrer é o Tribunal de Contas 

interferir em decisões de políticas e 
de estratégias empresariais” (p. 

177). 

 

Min. Gilmar Mendes  Sim. Relata 

que ficou impressionado com o 
julgamento dos dois precedentes no 

que diz respeito à afirmação de que 
os bens das empresas estatais não 
são públicos e não podem estar 

submetidos a essa fiscalização. 
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“Dizer claramente que 

determinados bens, integrantes 
desse patrimônio, não podem ser 
tratados como bens públicos tem 

consequências extremamente 
graves.” (p. 180). 

 

Min. Sepúlveda Pertence  Sim. 

Relata que assim como os Ministros 
Celso de Mello e Marco Aurélio 
integrava a maioria nos 

julgamentos dos precedentes e 
complementa, em resposta à uma 

preocupação colocada nesses 
julgamentos, que qualquer abuso 
na fiscalização poderia ser 

submetido ao controle jurisdicional. 

Os Ministros falam expressamente 

qual o regime jurídico aplicável? 
Quais os fundamentos? (Colocar 

quais ministros e as respectivas 
citações) 

Se não, há indícios que revelem 

qual o regime jurídico aplicável? 

Sim, um regime jurídico misto. 

Os Ministros fazem referência 

expressa à natureza jurídica dos 
bens das empresas estatais? Se 

sim, há correspondência entre essa 
natureza jurídica e o regime jurídico 
por eles aplicado? 

Sim, pública. 

Outras observações Há Questão de Ordem sobre a 
possibilidade de a autoridade 

coatora sustentar em sua defesa no 
Tribunal. Essa parte do acórdão 

está fora do escopo dessa pesquisa. 

 

Min. Eros Grau  “Desejo 

inicialmente observar que, quando 
consideramos empresas estatais 

[empresas públicas e sociedades de 
economia mista] que exploram 

atividade econômica em sentido 
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estrito ou prestem serviço público, 

é necessário apartarmos diversos 
níveis ou modelos de regimes 
jurídicos.”. (p. 155). 

 

Tipo do Processo Mandado de Segurança 

Nº do Processo MS 25.092-5/DF 

Data do Julgamento 10/11/2005 

Data da Publicação 17/03/2006 

Partes 
Empresa pública (EP) ou sociedade 

de economia mista (SEM)? 

Impetrante: Antonio José de Farias 
Simões 

Impetrado: Tribunal de Contas da 
União 

Ministro Relator Min. Carlos Velloso 

Qual a questão controvertida? Advogado da Companhia Hidro 

Elétrica do São Francisco (CHESF) 
requer seja afastada condenação 
que recebeu do TCU, alegando que 

este não tem competência para 
fiscalizar as sociedades de 

economia mista, que tem caráter 
privado de acordo com o art. 173 
da CF/88, ficando afastado o art. 

71, II. TCU diz que a matéria ainda 
não está pacificada, requerendo a 

superação dos precedentes. 

Quais são os dispositivos 

constitucionais em questão? 

Arts. 70, 71 e 173, §1º, CF/88. 

O RJBEE é a questão principal?  

Se sim, em qual (quais) de suas 
características? 

Se não, de que maneira ele incide 

sobre o caso? 

Sim, quanto à competência de 

fiscalização do Tribunal de Contas e 
a sua extensão. 

Os Ministros aplicam alguma das 

características do regime jurídico 
dos bens públicos aos bens das 

empresas estatais? 

Min. Carlos Velloso  Sim. Art. 

71,II, da CF/88 expressamente 
submete as contas dos 

administradores de entidades da 
administração indireta a essa 
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Quais os fundamentos? (Colocar 

quais ministros e as respectivas 
citações) 

fiscalização. O art. 173 não pode 

ser interpretado isoladamente. “a 
lesão ao patrimônio de uma 
sociedade de economia mista 

atinge, sem dúvida, o capital 
público – o Erário, portanto – além 

de atingir, também, o capital 
privado. Um dano, pois, ao 
patrimônio do Banco do Brasil 

significa dano ao Erário. O fato de 
significar também, dano ao capital 

privado, minoria na sociedade de 
economia mista, não desqualifica o 

dano ao capital público, assim dano 
ao Erário.” (p. 430). A sujeição a 
essa fiscalização é constitucional e 

independe da atividade exercida. 

 

Reproduz em parte o voto proferido 
no MS 23.627/DF. 

 

Min. Eros Grau  Sim. Diferencia as 
empresas estatais por sua estrutura 

e função e coloca que a questão é 
saber se a personalidade de direito 
privado dessas empresas pode 

subtraí-las ao controle pelo TCU. 
Elas certamente integram a 

Administração Indireta e todos os 
bens que participam de atividade 

administrativa integram o domínio 
público. “São seguramente bens 
públicos os bens pertencentes às 

sociedades de economia mista, 
razão pela qual força é concluirmos 

também neste capítulo, estarem 
essas entidades da Administração 
Indireta submetidas ao controle 

externo exercido pelo Congresso 
Nacional, com o auxílio do Tribunal 

de Contas da União.”. (p. 442). 

 

Min. Joaquim Barbosa  Sim. 
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Previsão constitucional desse 

controle (que faz parte do sistema 
de freios e contrapesos entre os 
Poderes) também para a 

Administração Indireta. Apenas pelo 
fato de que uma sociedade de 

economia mista se reveste como 
pessoa jurídica de direito privado, 
não significa que ela subtrai-se ao 

controle do Tribunal de Contas, 
mesmo tendo em consideração a 

agilidade operacional que se 
pretende com essa personalidade 

jurídica. Demonstra ainda uma 
preocupação com o fato de que o 
dinheiro e os bens públicos seriam 

mal usados se essa fiscalização 
fosse afastada. 

 

Min. Carlos Britto  Sim. Apresenta 
uma nova interpretação para a lei 

prevista no art. 173, de modo que 
as formas de fiscalização nela 

previstas não esvaziariam o art. 71, 
II. Essa lei não poderia ser 
simplesmente substitutiva dos 

outros comandos constitucionais. 
“Então, parece-me que essa lei é 

para otimizar a aplicação dos 
comandos constitucionais quanto às 

peculiaridade mercantis dessas 
entidades administrativas, para que 
elas sejam não só de economia 

mista quanto à formação de seus 
capitais, mas de economia mista 

quanto ao seu regime jurídico. Um 
regime jurídico que nem coincide 
inteiramente com o das empresas 

privadas nem como o dos órgãos e 
entidades genuinamente públicos.” 

(p. 451). Afirma ainda que não 
concorda que os capitais das 
sociedades de economia mista não 

seriam propriamente públicos, pois 
eles não se despublicizam quando 
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são transferidos para a empresa 

estatal. 

 

Min. Cezar Peluso  Sim. O 

controle externo (Legislativo + 
TCU) serve para tutelar os bens do 

povo. As sociedades de economia 
mista não somente visam ao lucro, 

elas são criadas em função de 
finalidades públicas, que devem ser 
respeitadas por seus dirigentes. A 

lei prevista no art. 173 só poderia 
ser entendida como lei tendente a 

regulamentar o que já está no 
artigo 71, de modo que a falta 
dessa lei não impede o comando 

constitucional do art. 71 e a 
fiscalização do Tribunal de Contas. 

O modelo empresarial das 
sociedades de economia mista não 
é incompatível com essa 

fiscalização. “O que não pode 
ocorrer é o Tribunal de Contas 

interferir em decisões de políticas e 
de estratégias empresariais” (p. 
457). 

 

Min. Gilmar Mendes  Sim. Relata 

que ficou impressionado com o 
julgamento dos dois precedentes no 

que diz respeito à afirmação de que 
os bens das empresas estatais não 
são públicos e não podem estar 

submetidos a essa fiscalização. 
“Dizer claramente que 

determinados bens, integrantes 
desse patrimônio, não podem ser 
tratados como bens públicos tem 

consequências extremamente 
graves.” (p. 460). 

 

Min. Sepúlveda Pertence  Sim. 

Relata que assim como os Ministros 
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Celso de Mello e Marco Aurélio 

integrava a maioria nos 
julgamentos dos precedentes e 
complementa, em resposta à uma 

preocupação colocada nesses 
julgamentos, que qualquer abuso 

na fiscalização poderia ser 
submetido ao controle jurisdicional. 

Os Ministros falam expressamente 
qual o regime jurídico aplicável? 
Quais os fundamentos? (Colocar 

quais ministros e as respectivas 
citações) 

Se não, há indícios que revelem 
qual o regime jurídico aplicável? 

Sim, um regime jurídico misto. 

Os Ministros fazem referência 
expressa à natureza jurídica dos 
bens das empresas estatais? Se 

sim, há correspondência entre essa 
natureza jurídica e o regime jurídico 

por eles aplicado? 

Sim, pública. 

Outras observações Há Questão de Ordem sobre a 

possibilidade de a autoridade 
coatora sustentar em sua defesa no 
Tribunal. Essa parte do acórdão 

está fora do escopo dessa pesquisa. 

 

Min. Eros Grau  “Desejo 
inicialmente observar que, quando 

consideramos empresas estatais 
[empresas públicas e sociedades de 
economia mista] que exploram 

atividade econômica em sentido 
estrito ou prestem serviço público, 

é necessário apartarmos diversos 
níveis ou modelos de regimes 
jurídicos.”. (p. 436). 

 

Exceto o voto do Min. Relator 

Carlos Velloso, os votos são 
idênticos ao do MS 25.181/DF 
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(Os dois foram julgados juntos). 

 


