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RESUMO 
 

O presente trabalho traz em seu bojo considerações acerca da Lei nº 11.101/2005, que versa 
sobre falência e recuperação no Brasil, tendo como tema central o art. 2º, inciso I no tocante à 
constitucionalidade ou inconstitucionalidade da falência de Empresas Estatais.Os argumentos 
que irei expor a favor e contra a possibilidade de falência das Empresas Estatais serão 
expostos com a finalidade de instigar a reflexão sobre a questão que se apresenta como fator 
de grande relevância prática para que a Carta Magna seja preservada e cumprida. 
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Constituição, Lei, Falência, possibilidade, impossibilidade, extinção, princípios, 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A área temática do presente estudo está inserida no plano do Direito Administrativo, 
especificamente, da Administração Pública Indireta, a partir da descentralização legal. Ele diz 
respeito à diferenciação do regime jurídico de uma empresa pública e de uma sociedade de 
economia mista quando prestam serviço público e quando desempenham atividade 
econômica. 

Justifica-se pela relevância de estabelecer compreensões mais acertadas a respeito da 
Administração Pública Indireta, representada aqui pelas Empresas Estatais – empresas 
públicas, sociedades de economia mista, subsidiárias e controladas. 

A situação a ser abordada gira em torno da caracterização dos regimes jurídicos das 
espécies de Empresas Estatais, que neste trabalho terá seu foco nas empresas públicas e nas 
sociedades de economia mista.  

Buscar-se-á responder, através de pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais, quais são 
os elementos distintivos de um regime jurídico de empresa estatal prestadora de serviço 
público e de um regime jurídico de empresa estatal exploradora de atividade econômica. 

O Decreto-lei nº 200/67, com alterações posteriores pelo Decreto-lei nº 900/69, 
propondo regular a estrutura administrativa da organização federal, dividiu a Administração 
Pública em direta e indireta e, além de outras funções, fixou conceitos sobre as figuras desta 
última (Administração Pública Indireta). Dentre esses conceitos, encontra-se a definição legal 
de empresas públicas e de sociedades de economia mista. 

No entanto, como se buscará demonstrar ao longo do estudo, o tratamento trazido 
nesta norma não nos parece o mais correto.  

O Decreto-lei nº 200/67 consignou para as empresas públicas a finalidade de 
“exploração da atividade econômica que o Governo seja levado a exercer por força de 
contingência ou de conveniência administrativa”.  

Veremos, contudo, que tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista 
– pessoas de Direito Privado que, nas palavras do mestre Celso Antônio Bandeira de Mello 
(2015)1 são, por essência, “instrumentos de ação do Estado”, sujeitos auxiliares deste ente – 
realiza cometimentos de dupla natureza. Não se deve restringir a finalidade destas pessoas à 
exploração da atividade econômica. 
                                                           
1 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 32ª ed. São Paulo:Malheiros, 2015.  
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Assim, esclarece-se que estamos diante de um grupo mais amplo, que é a noção de 
empresas estatais, que engloba as empresas públicas e as sociedades de economia mista, que, 
por sua vez, possuem ambas as mesmas duas espécies, quais sejam, a de exploradora de 
atividade econômica e a de prestadora de serviço público. 

Muito embora, ambas possuem as mesmas duas espécies, seus regimes jurídicos 
variarão e seus tratamentos, por conseguinte, também.  

Diante destas considerações, minha finalidade será traçar os critérios de distinção entre 
os regimes jurídicos de empresas estatais quando atuantes em suas duas espécies e seus 
reflexos sociais através da compilação das diversas visões doutrinárias e jurisprudenciais a 
respeito. 

O presente trabalho traz em seu bojo considerações acerca da Lei nº 11.101/2005, que 
versa sobre falência e recuperação no Brasil, tendo como tema central o art. 2º, inciso I no 
tocante à constitucionalidade ou inconstitucionalidade da falência de Empresas Estatais. 

Ademais, discorrerá sobre o que vem a ser uma Empresa Estatal, suas características e 
funcionamento e discute sobre a constitucionalidade ou não de as Empresa Estatal 
exploradoras de atividade econômica poderem falir, uma vez que aplicar-se-á o previsto na 
Constituição Federal de 1988, isto é, as Empresas Estatais exploradoras de atividade 
economia sujeitar-se-ão ao regime jurídico próprio das Empresas Privadas. 

Por outro lado, têm-se as Empresas Estatais prestadoras de serviços que não são 
expressamente citadas na Carta Magna – como as exploradoras são – subtendendo-se que a 
elas não será aplicado o disposto no art. 173 da Constituição Federal de 1988 e, portanto, não 
poderão ser decretadas falidas, o que corresponderia à constitucionalidade do artigo.
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2 DAS EMPRESAS ESTATAIS. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA E 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO 

 
2.1 Administração Pública Indireta e Empresas Estatais 
 

Como afirma Maria Sylvia Zanela di Pietro (2014)2, às vezes, a lei opta pela execução 
indireta da atividade administrativa, transferindo-a a pessoas jurídicas com personalidade de 
direito público ou privado, que compõem a chamada Administração Indireta do Estado, ou 
como outros juristas definem, Administração Pública Indireta ou Descentralizada. 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, incisos XIX e XX trata da criação de 
entidades da Administração Pública Indireta. O art. 4º do Decreto-lei nº 200/67 elenca as 
autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações, como entidades da 
Administração Indireta. 

 
Art. 4° A Administração Federal compreende: 
I - A Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura 
administrativa da Presidência da República e dos Ministérios. 
II - A Administração Indireta, que compreende as seguintes categorias de 
entidades, dotadas de personalidade jurídica própria: 
a) Autarquias; 
b) Empresas Públicas; 
c) Sociedades de Economia Mista. d) Fundações públicas. (grifei)  

A natureza jurídica de direito público ou de direito privado determina diversas 
características jurídicas especiais, definindo qual o regime jurídico aplicável. 

Sinteticamente, são pessoas de direito público: as autarquias, fundações públicas, 
agências reguladoras e associações públicas. E possuem personalidade de direito privado: 
empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações governamentais. 

  No presente estudo tratarei sobre empresas públicas, sociedades de economia mista, 
genericamente concebidas como Empresas Estatais, e em específico sobre a forma de extinção 
dessas entidades. 

 
 
 
 

                                                           
2 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27ª ed. São Paulo: Atlas, 2014.  
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2.2 Características Gerais das Empresas Estatais – Empresa Pública e Sociedade de 
Economia Mista 

 
De acordo com o conceito da jurista Maria Sylvia Zanela di Pietro (2014)3 a empresa 

pública é pessoa jurídica de direito privado com capital inteiramente público (com 
possibilidade de participação das entidades da Administração Indireta) e organização sob 
qualquer das formas societárias admitidas em direito. 

Pode-se citar como exemplos: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES, Empresa de Correios e Telégrafos – ECT, Companhia de Água e Esgoto do 
Estado do Rio de Janeiro – CEDAE, Caixa Econômica Federal – CEF, Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária – Embrapa, e Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – 
Infraero. 

O conceito legislativo está previsto no art. 5º, inciso II, do Decreto-lei nº 200/67. 
Vejamos:  

 
Art. 5º Para os fins desta lei, considera-se: 
[...] 
II - Empresas públicas - a entidades dotadas de personalidade jurídica de direito 
privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criadas por lei 
para exploração de atividade econômica que o Governo seja levado a exercer por 
força de contingência, ou de conveniência administrativa, podendo revestir-se de 
quaisquer das formas admitidas em direito. (grifei) 
 

Elaborado no final dos anos 1960, o conceito de empresa pública presente no Decreto-
lei nº 200/67 está desatualizado em três pontos principais: 

a) “capital exclusivo da União”: na verdade a doutrina considera que o capital da 
empresa pública deve ser exclusivamente público, podendo sua origem ser federal, distrital, 
estadual ou municipal; 

b) “criadas por lei”: a nova redação dada pelo art. 37, XIX, da Constituição Federal de 
1988, dada pela Emenda Constitucional nº 19/98, prescreve que empresas públicas e 
sociedades de economia mista não são criadas por lei, mas mediante autorização legislativa. 
Maria Sylvia Zanela di Pietro (2014)4 aponta que o dispositivo era criticado porque, em se 
tratando de entidades de direito privado, como a sociedade de economia mista, a empresa 
pública e a fundação, a lei não cria a entidade, tal como o faz com a autarquia, mas apenas 
autoriza a criação, que se processa por atos constitutivos do Poder Executivo e transcrição no 
                                                           
3 Ibidem 4 Ibidem 
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Registro Público. Com a nova redação, a distinção foi feita, estabelecendo o referido 
dispositivo que “somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a 
instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei 
complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação”; 

c) “para exploração de atividade econômica”: atualmente empresas públicas podem 
desempenhar dois tipos diferentes de atuação, quais sejam, exercer atividades econômicas ou 
prestar serviços públicos. 

Então, como define o Decreto-lei nº 200/67, as empresas públicas são aquelas criadas 
mediante autorização legislativa e com registro dos atos constitutivos no órgão competente, 
possuindo patrimônio único e exclusivo das entidades federativas a que se vinculam (e não 
apenas da União). Ademais, vemos que podem prestar serviços públicos ou executar 
atividades econômicas, diferente do conceito puramente legislativo. 

Já as sociedades de economia mista são aquelas constituídas por capital público e 
privado, por isso ser denominada como mista. Porém as ações com direito a voto pertencem, 
em sua maioria, ao ente federado ou a entidade de sua Administração indireta. Nessas 
entidades o interesse público, representado pelo menos em tese pelo Estado, deve ser 
equilibrado com o interesse privado voltado ao lucro. 

No Brasil pode-se citar como exemplos de sociedades de economia mista: Petróleo 
Brasileiro S.A. – Petrobras, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, e Centrais Elétricas 
Brasileiras S.A. – Eletrobras.  

O conceito legislativo está previsto no art. 5º, inciso III, do Decreto-lei nº 200/67: 
 

 Art. 5º Para os fins desta lei, considera-se: 
[...] 
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.(grifei) 
 

Assim como o conceito de empresa pública, o conceito de sociedade de economia 
mista também possui incongruências: 

a) A caracterização de uma sociedade de economia mista não se dará apenas com a 
presença do Estado como acionista majoritário. É necessária lei que autorize a sua criação, 
cujo nascimento somente ocorrerá com o arquivamento dos seus atos constitutivos no 
Registro do Comércio. 
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b) Apesar do Decreto-lei nº 200/67 fazer alusão apenas à União, seu campo de atuação 
alcançará todos os entes federativos, ou seja, distrital, municipal, estadual e federal; 

c) É necessário excluir da noção de sociedade de economia mista a referência à 
“exploração de atividade econômica”, levando em consideração as inúmeras prestadoras de 
serviços públicos desta categoria. Por exemplo, a extinta Telecomunicações Brasileiras S/A 
(TELEBRÁS), dantes coordenadora deste setor no país e exercente de atividade que, 
anteriormente, pelo Texto Constitucional, só poderia ser prestada diretamente pela União ou 
concedida a empresa sob controle acionário estatal.  

Para que não haja confusão entre o conceito das duas entidades da administração 
pública indireta,  a doutrinadora Maria Sylvia Zanela di Pietro (2014)5 traça dois aspectos 
distintivos para sociedade de economia mista e para a empresa pública, quais sejam, (a) a 
forma de organização e (b) a composição do capital. Falaremos a respeito. 

A diferença quanto à forma de organização das empresas públicas e das sociedades de 
economia mista é o fato de que essas últimas têm, necessariamente, pela própria definição do 
art. 5º, inciso III, do Decreto-lei nº 200/67, bem como pela Lei das Sociedades por Ações, Lei 
nº 6.404/76, que tem um capítulo dedicado a essas entidades (arts. 235 a 241), a forma 
jurídica de sociedade anônima, podendo a empresa pública assumir quaisquer das formas 
societárias existentes no Brasil por possuir regime organizacional livre (art. 5º, inciso II, do 
Decreto-lei nº 200/67). Deste elemento de diferenciação decorre que a sociedade de economia 
mista é sempre sociedade empresária e a empresa pública pode ser tanto sociedade civil 
quanto empresária. 

Em relação à composição de capital, a sociedade de economia mista é constituída por 
capital público e privado, enquanto que a empresa pública somente por capital público, 
independendo de ser da União, como já foi acima esclarecido. 

Quanto à empresa pública, Maria Sylvia Zanela di Pietro (2014)6 afirma que essa tem 
o capital inteiramente público, o que faria supor que deste capital podem participar as pessoas 
jurídicas de direito público interno. Mas, destaca que o art. 5º do Decreto-lei nº 900/69 veio 
permitir que, desde que a maioria do capital votante permaneça de propriedade da União, seja 
admitida, no capital da empresa pública a participação de outras pessoas de direito público 
interno, bem como de entidades da Administração Indireta da União, dos Estados, Distrito 
Federal e Municípios. 

                                                           
5 Ibidem 6 Ibidem 
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 Com isso, admite-se a participação de pessoas jurídicas de direito privado que 
integrem a Administração Indireta, inclusive de sociedades de economia mista, em que o 
capital é parcialmente privado.  

No que tange à sociedade de economia mista, a doutrinadora traça uma observação 
quanto ao fato de não bastar a participação majoritária do Poder Público na entidade para que 
ela seja considerada como tal. Para isso seria necessário que houvesse a participação na gestão 
da empresa e a intenção de fazer dela um instrumento de ação do Estado, manifestada por 
meio da lei instituidora e assegurada pela derrogação parcial do direito comum. A jurista, por 
fim,conclui que sem isso, haveria empresa estatal mas não haveria sociedade de economia 
mista. 

Outro aspecto diferenciador interessante é que se estivermos diante de feitos em que 
seja parte uma empresa pública prestadora de serviço público, como por exemplo, Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos, estes deverão ser processados e julgados perante à Justiça 
Federal, conforme elucidação do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal de 1988. 

 Por outro lado, se estivermos diante de feitos em que seja parte uma sociedade de 
economia mista, também prestadora de serviço público, as ações serão apreciáveis pela 
Justiça estadual nas mesmas hipóteses em que lhe compete conhecer das lides concernentes a 
quaisquer outros sujeitos. Há inclusive súmula do STF a respeito, nº 556, consagrando 
entendimento que “é competente a justiça comum para julgar as causas em que é parte 
sociedade de economia mista”. 

Mas há também que se registrar que há traços comuns entre tais categorias. Como por 
exemplo cita-se os requisitos genéricos de serem criadas por autorização de lei, de possuírem 
personalidade jurídica de Direito Privado e sujeitarem-se ao controle estatal, conforme 
elencou, dentre outros pontos, Maria Sylvia Zanela di Pietro (2014)7 em seus ensinos. 

 
2.3 Regime Jurídico das Empresas Estatais e as nuances de diferenciação quando 

exploradoras de atividade econômica e quando prestadoras de serviço público 
 

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 

                                                           
7 Ibidem 
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Administração direta em razão do caput do art. 37, 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. Vejamos como a Constituição de 1967 
dispunha a respeito, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 01/69: 

 
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 atividade econômica. 
§ 2º - Na exploração, pelo Estado, da atividade econômica, as empresas pública, 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. 
 

Nesse sentido, o art. 173 da Constituição Federal de 1988 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 Emenda Constitucional modificou o §1º do 
art. 173, 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, inciso II, Constituição Federal de 1988).  

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 Decreto-lei nº 200/67. Reitera-se, 



   
14  

  

aqui, que o dito decreto está desatualizado, não podendo ser lido descontextualizado a atual 
ordem constitucional. 

A partir dessas colocações surgem indagações sobre qual o regime jurídico aplicado às 
empresas estatais, vez que, em decorrência da própria definição do Decreto-lei nº 200/67, 
recepcionado pela Constituição Federal de 1988, são pessoas jurídicas de direito privado 
integrantes da Administração Indireta sobre as quais, contudo, incidem normas de direito 
público, à semelhança da Administração Pública direta.  

Dizer que as empresas públicas e as sociedades de economia mista possuem Regime 
Jurídico de Direito Privado significa que o regime jurídico aplicado é predominantemente 
privado, com regras e princípios típicos da legislação do Código Civil e das leis empresariais. 
Por outro lado, não se deve olvidar que algumas normas e princípios do Regime Jurídico de 
Direito Público exercerão forte influência nas referidas estatais, como por exemplo, a 
necessidade de concurso público para o ingresso no emprego público. 

A jurista Maria Sylvia Zanela di Pietro (2014)8 afirma em seu manual de Direito 
Administrativo que, embora essas entidades tenham personalidade de natureza de direito 
privado, o regime jurídico é híbrido. Explica que o direito privado é parcialmente derrogado 
pelo direito público. O direito a elas aplicável, contudo, será sempre o direito privado, a não 
ser que se esteja na presença de norma expressa de direito público. Essa derrogação parcial do 
direito comum pelo direito público existe sempre que o Poder Público se utiliza de institutos 
de direito privado; no caso das pessoas jurídicas, essa derrogação é de tal forma essencial que, 
na sua ausência, não haverá sociedade de economia mista, mas apenas participação acionária 
do Estado. 

Informa ainda que a derrogação parcial do direito comum é essencial para manter a 
vinculação entre a entidade descentralizada e o ente que a instituiu; sem isso, deixaria ela de 
atuar como instrumento de ação do Estado. 

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. Essas empresas 
(prestadoras de serviço público) tendem a seguir a estrutura jurídica de direito privado 
prescrita para as empresas estatais exploradoras de atividades econômicas, contudo, como 
                                                           
8 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27ª ed. São Paulo: Atlas, 2014. 
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exercem função primordialmente estatal, qual seja, a de prestação de serviços públicos, a 
jurisprudência aplica-lhes certas características de regime jurídico de direito público, gerando, 
assim, inúmeras particularidades. 

Não é questionável que na prestação de serviços públicos essa incidência de princípios 
do direito público atinentes à Administração Pública Indireta é maior do que na exploração da 
atividade econômica, por estar exercendo uma atividade de serviço existencial à sociedade. 
Esse é um dos fundamentos para a titularidade do serviço não ser concedida à iniciativa 
privada, admitindo-se, porém, tão somente a sua execução por intermédio de concessões, 
permissões e autorizações. 

O doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello (2015)9 defende que é natural que 
pessoas concebidas para prestar serviços públicos ou desenvolver quaisquer atividades de 
índole pública, sofram o influxo mais acentuado de princípios e regras de Direito Público, 
ajustados, portanto, ao resguardo de interesses desta índole. Do mesmo modo, explica ser 
compreensível que o regime jurídico de pessoas exploradoras de atividade econômica seja o 
mais próximo possível daquele aplicável à generalidade das pessoas de Direito Privado, seja 
pela natureza do objeto de sua ação, seja para prevenir que desfrutem de situação vantajosa 
em relação às Empresas Privadas. 

Ora, de fato, a exploração da atividade econômica requer mecanismos mais fluidos 
para a sua operacionalização, permitindo a competitividade no cenário econômico. Contudo, 
essa “liberalidade” não pode ser extremada e somente interpretada no que dispõe do artigo 
173, inciso II, da Constituição Federal de 1988. Mas sim, e sobretudo, observando os 
dispostos nos art. 37 e art. 71, inciso IV da Constituição Federal de 1988 que predispõe a 
observância de determinadas regras e princípios da Administração Pública Indireta.  

Uma das razões para isso é o fato das entidades da Administração Indireta de direito 
privado conterem em seu ínterim bens e valores públicos, mesmo que somados a valores e 
bens privados no caso da sociedade de economia mista. 

Embora a discussão seja interessante, não é nosso objetivo aqui destrinchar cada uma 
das diferenças entre uma empresa estatal prestadora de serviço público e uma empresa estatal 
exploradora de atividade econômica. Em síntese, então, trazemos como aspectos distintivos 
entre elas que as empresas estatais que prestam serviço público se aproximam mais do 
Regime Jurídico das autarquias, pois são imunes a impostos, possuem Responsabilidade Civil 

                                                           
9 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 32ª ed. São Paulo:Malheiros, 2015.  
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Objetiva (art. 37, §6º, Constituição Federal de 1988), estando assim mais sujeitas à 
interferência do Direito Administrativo.  

Por outro, as estatais que exercem atividade econômica se aproximam mais do Regime 
Jurídico de Empresas Privadas, possuem Responsabilidade Civil nos moldes definidos pelo 
direito privado (art. 173, §1º, inciso II, Constituição Federal de 1988), não possuem 
imunidade tributária, sofrendo essas entidades menos influência do Direito Administrativo. 

Quanto à imunidade tributária das Empresas Estatais prestadoras de serviço público, 
vale trazer a trechos de julgados do STF: 

 
A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é uma empresa pública, entidade da 
Administração Indireta da União, como tal tendo sido criada pelo Decreto-Lei 509, 
(...) de 1969. Seu capital é detido integralmente pela União Federal (art. 6º) e ela 
goza dos mesmos 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’. Leia-se o texto do 
art. 12 do Decreto-Lei. No que concerne às obrigações tributárias, a ela não se aplica 
o § 2º do art. 173 da CF, na afirmação de que as empresas públicas e as sociedades 
de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do 
setor privado. O que resta definidamente evidente, neste passo, como anotei em 
outra ocasião, é que tanto o preceito inscrito no § 1º quanto o veiculado pelo § 2º do 
art. 173 da Constituição de 1988 apenas alcançam empresas públicas e sociedades 
de economia mista que explorem atividade econômica em sentido estrito. Não se 
aplicam àquelas que prestam serviço público, não assujeitadas às obrigações 
tributárias às quais se sujeitam as empresas privadas. As empresas públicas, 
sociedades de economia mista e outras entidades estatais que prestem serviço 
público podem gozar de privilégios fiscais, ainda que não extensivos a empresas 
privadas prestadoras de serviço público em regime de concessão ou permissão (art. 175 da CF/1988). Isso me parece inquestionável. (...) Sendo assim, dada a 
impossibilidade de tributação de bens públicos federais pelo Estado do Rio de 
Janeiro em razão da garantia constitucional de imunidade recíproca e convencido de 
que ela, a imunidade recíproca, assenta-se basicamente no princípio da federação, 
entendo verificar-se a competência originária desta Corte para conhecer e julgar a 
lide, nos termos do disposto no art. 102, I, f, da Constituição. O fato jurídico que deu 
ensejo à causa é a tributação de bem público federal.” (ACO 765-QO, voto do rel. p/ 
o ac. min. Eros Grau, julgamento em 1º-6-2005, Plenário, DJE de 7-11-2008.) 
(grifei) 
 

E ainda outro: 
 

Assim, não se aplicam às empresas públicas, às sociedades de economia mista e 
a outras entidades estatais ou paraestatais que explorem serviços públicos a 
restrição contida no art. 173, § 1º, da CF, isto é, a submissão ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e 
tributárias, nem a vedação do gozo de privilégios fiscais não extensivos às do setor 
privado (CF, artigo 173, § 2º).” (RE 220.906, voto do rel. min. Maurício Corrêa, 
julgamento em 16-11-2000, Plenário, DJ de 14-11-2002.) Vide: RE 596.729-AgR, 
rel. min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 19-10-2010, Primeira Turma, DJE 
de 10-11-2010. (grifei) 
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Sobre a distinção entre serviço público e exploração estatal de atividade econômica, 
preleciona Celso Antônio Bandeira de Mello (2006)10 , ipsis litteris: 

A distinção entre uma coisa e outra é obvia. Se está em pauta atividade que o Texto 
Constitucional atribuiu aos particulares e não atribuiu ao Poder Público, admitindo, 
apenas, que este, excepcionalmente, possa empresá-la quando movido por 
“imperativos da segurança nacional” ou acicatado por “relevante interesse coletivo”, 
como tais “definidos em lei” (tudo consoante dispõe o art. 173 da Lei Magna), casos 
em que operará, basicamente, na conformidade do regime de Direito Privado, é 
evidente que em hipóteses quejandas não se estará perante atividade pública, e, 
portanto, não se estará perante serviços público. (grifei) 
 

Assim, pela ausência dos atributos próprios do serviço público, quando do exercício de 
atividades econômicas, não seria possível exigir a incidência de princípios como a modicidade 
tarifária, a continuidade na prestação às atividades de cunho econômico desempenhadas por 
sociedades de economia mista ou empresas públicas, ainda que tais atividades possam revestir 
de face de inegável interesse coletivo. 

Quanto à possibilidade ou não de se sujeitarem à falência, foco primordial do presente 
estudo, o tema é controvertido na doutrina, apesar de haver expressa vedação total na Lei de 
Recuperação de Empresas e de Falências (Lei nº 11.101/05, que regula a recuperação judicial, 
a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária): 

 
 Art. 2o Esta Lei não se aplica a: 
I – empresa pública e sociedade de economia mista; II – instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, 
entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência 
à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades 
legalmente equiparadas às anteriores. (grifei)  

Será sobre este ponto, ou seja, em relação à forma de extinção de uma empresa estatal 
exploradora de atividade econômica e prestadora de serviço publico que este estudo se 
debruçará em linhas adiante. 

                                                           
10 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 20ª ed. São Paulo:Malheiros, 2006.  
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3 EXTINÇÃO DAS EMPRESAS ESTATAIS 
 
No que se refere à extinção das empresas públicas e sociedades de economia mista 

(bem como das autarquias e fundações), o art. 178 do Decreto-lei nº 200/67 previa a 
possibilidade da sua liquidação ou incorporação a outras entidades, “por ato do Poder 
Executivo, respeitados os direitos assegurados aos eventuais acionistas minoritários, se 
houver, nas leis e atos constitutivos de cada entidade”: 

 
Art. 178. As autarquias, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, 
integrantes da Administração Federal Indireta, bem assim as fundações criadas pela 
União ou mantidas com recursos federais, sob supervisão ministerial, e as demais 
sociedades sob o controle direto ou indireto da União, que acusem a ocorrência de 
prejuízos, estejam inativas, desenvolvam atividades já atendidas satisfatoriamente 
pela iniciativa privada ou não previstas no objeto social, poderão ser dissolvidas ou 
incorporadas a outras entidades, a critério e por ato do Poder Executivo, 
resguardados os direitos assegurados, aos eventuais acionistas minoritários, nas leis 
e atos constitutivos de cada entidade.(Redação dada pelo Decreto-Lei nº 2.299, de 
1986) (grifei) 
 Esse dispositivo é criticável por atribuir ao Poder Executivo a possibilidade de 

desfazer ato do legislador, sendo, portanto, inconstitucional, vez que em confronto ao 
Princípio da Separação dos Poderes. 

A jurista Maria Sylvia Zanela di Pietro (2014)11 traz importantes considerações a 
respeito da extinção dessas entidades. Vejamos: 

 
Na atual Constituição, ficou fora de dúvida sua revogação, pois a competência do 
Presidente da República para dispor sobre a organização e o funcionamento da 
Administração Federal, que era invocada para justificar aquela norma, passou a ser 
exercida “na forma da lei” (art. 84, VI, em sua redação original). Esse dispositivo foi 
alterado pela Emenda Constitucional nº 32/2000, que deu competência ao Presidente 
da República para dispor, por decreto, sobre a organização e funcionamento da 
administração federal, porém quando não implicar aumento de despesa nem criação 
ou extinção de órgãos públicos. A mesma Emenda Constitucional também alterou o 
artigo 61, § 1 º, alínea e, exigindo lei de iniciativa do Presidente da República para a 
criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública. Se a exigência 
é feita para órgãos (que não têm personalidade jurídica própria), com muito 
mais razão se justifica em relação aos entes da administração indireta, que são 
pessoas jurídicas distintas da pessoa política que as instituiu. (grifei) 
 

Pelo que se vê, passou-se então a compreender em sede doutrinária que era imperioso 
respeitar o Princípio da Separação dos Poderes, tendo ainda como plano de fundo o 
Princípio do Paralelismo das formas.  
                                                           
11 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27ª ed. São Paulo: Atlas, 2014.  
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Por meio deste último princípio citado entende-se que a forma adotada para a criação 
das empresas estatais deve ser a mesma forma quando da extinção das mesmas. No caso, tanto 
a separação dos poderes quanto o paralelismo das formas será respeitado caso se observe a 
exigência de que a extinção das empresas estatais se dê através de autorização legislativa via 
ato do Poder Legislativo, tal como ocorre quando da sua criação. 

O jurista Alexandre Mazza (2013)12 em seu Manual de Direito Administrativo destaca 
que o nascimento de fato da personalidade jurídica de uma empresa estatal se dá pelo registro 
dos atos constitutivos em cartório e na Junta Comercial. Ao contrário das autarquias criadas 
por lei, a personalidade jurídica das empresas públicas não surge com a simples promulgação 
do diploma legislativo, mas com o registro de sua constituição no cartório competente. É o 
que determina o art. 45 do Código Civil de 2002:  

 
Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a 
inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de 
autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as 
alterações por que passar o ato constitutivo. (grifei) 
 Trata-se de forma de criação imposta pela natureza privada das Empresas Estatais.  

Pela mesma razão, o jurista Alexandre Mazza (2013)13 sistematizou a extinção dessas 
empresas, exigindo idêntico procedimento para a criação, ou seja: 1) lei autorizando; 2) 
decreto regulamentando a extinção; 3) baixa dos atos constitutivos no registro competente. 

Em relação à forma de extinção, vale a pena chancelar esta visão ressaltando que o 
jurista Celso Antônio Bandeira de Mello (2015)14 sustenta que uma vez que empresas 
públicas e sociedades de economia mista tem sua criação autorizada por lei, simetricamente, 
só podem ser extintas por lei ou na forma da lei.  

Adentra-se na temática com a citação do seguinte dispositivo extraído da Lei nº 
11.101/05, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da 
sociedade empresária: 

 
Art. 2o Esta Lei não se aplica a: 
I – empresa pública e sociedade de economia mista; II – instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, 
entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência 
à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades 
legalmente equiparadas às anteriores. (grifei) 

                                                           12 MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 13 Ibidem 14 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 20ª ed. São Paulo:Malheiros, 2006.  
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Para alguns bastaria citar o dispositivo acima para que fossem oferecidas respostas ao 

presente tópico. Muito embora pareça ser tema incontroverso, a possibilidade ou não de uma 
empresa estatal sujeitar-se à Falência ainda suscita muitas discussões. Isso porque a vedação 
feita pela letra da lei é omissa ao tratar das espécies das estatais, quais sejam, prestação de 
serviço público e exercício de atividade econômica. 

A norma não faz qualquer distinção quanto a essas espécies, limitando-se apenas a 
dizer que a Lei não se aplica às sociedades de economia mista nem às empresas públicas, 
parecendo pouco importar se desempenha papel na prestação de serviço público ou no 
exercício de atividade econômica. Sem analisar mais profundamente, bastaria ser empresa 
estatal para que não estivesse sujeita à Falência.  

Veremos, no presente estudo que a questão não é pacífica na Doutrina, havendo 
seguidores tanto para corrente que sustenta a impossibilidade da falência quando se tratar de 
empresa estatal (seja ela de qual espécie for), quanto para a corrente que sustenta a sua  
possibilidade.
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4 FALÊNCIA DE EMPRESA ESTATAL: IMPOSSIBILIDADE 
 

Como mencionado acima, no meio acadêmico, e entre muitos doutrinadores a questão 
da possibilidade da falência da estatal é algo absurdo que nem merece debate, já que para 
esses bastaria citar a previsão da Lei de Recuperação de Empresas e de Falências. 

A exemplo disso, na obra de Alexandre Mazza (2013)15, o autor nem abre discussão 
sobre a temática. Reserva-se em afirmar como algo sedimentado que a impossibilidade de 
falência (art. 2º, inciso I, da Lei nº 11.101/05) é aspecto comum entre ambas as espécies de 
empresa estatal. Em outras palavras, o autor quis dizer que seja exploradora de atividade 
econômica, seja prestadora de serviço público, a falência simplesmente não é uma 
possibilidade.  

E ele não está sozinho. Na verdade, grandes nomes da doutrina não admitem que uma 
empresa estatal possa estar sujeita a um processo de falência.  

A esse respeito merece trazer à baila o entendimento do jurista especialista em Direito 
Empresarial,  Fábio Ulhoa Coelho (2006)16, que entende ser excluído do regime falimentar as 
empresas públicas e sociedades de economia mista por serem sociedades exercentes de 
atividade econômica controladas direta ou indiretamente por pessoas jurídicas de direito 
público, razão pela qual os credores teriam sua garantia representada pela disposição dos 
controladores em mantê-las solventes. 

Para Júlio Kahan Mandel (2005)17, as Empresas Estatais estão protegidas contra a 
falência, mas também não poderão ser beneficiadas com as benesses de um plano de 
recuperação. Para ele as Empresas Estatais foram beneficiadas devido à questão política e 
também pela sua singularidade. Elas têm de obedecer a Políticas Governamentais Específicas 
até mesmo quando gera prejuízos. 

A jurista Maria Sylvia Zanela di Pietro (2014)18, em nota à 20ª edição de sua obra 
(Direito Administrativo) já lança mão de sua visão a respeito da falência de estatais ao afirmar 
o seguinte: 

 
Há breve análise da nova Lei de Falências (Lei nº 11.101, de 9-1-05), seja no 
capítulo que trata das empresas públicas e sociedades de economia mista e expressamente excluídas do âmbito de abrangência da lei), seja no capítulo 

                                                           
15 Ibidem 16 COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. 17 ed. rev. e atual. de acordo com a nova Lei de 
Falências. São Paulo: Saraiva, 2006. 17 MANDEL, Julio Kahan. Nova lei de falências e Recuperação de empresas anotada. Ed. Saraiva, 2005. 18 Ibidem 
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referente à concessão de serviços públicos, já que a falência constitui uma das 
formas de sua extinção. (grifei) 
 

Ao tratar da responsabilidade civil por danos causados por atos dos agentes da 
Administração Pública, a mesma autora traz uma anotação relevante tocando no ponto da 
falência 

Ela inicia dizendo que a responsabilidade é objetiva e alcança todas as pessoas 
públicas ou privadas que prestem serviços públicos. Aqui já há uma exclusão no que se refere 
a pessoas privadas da Administração Pública que exerçam atividade econômica. Segue 
esclarecendo que houve urna ampliação em relação à Constituição anterior (art. 107, com 
redação dada pela Emenda Constitucional nº 01/69), que somente fazia referência às pessoas 
jurídicas de direito público: 

 
Art. 107. As pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus 
funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros. 
Parágrafo único. Caberá ação regressiva contra o funcionário responsável, nos casos 
de culpa ou dolo.  

A jurista destaca que é a própria entidade da Administração Indireta que responde e 
não a pessoa política que a instituiu; isto porque, tendo personalidade jurídica, ela é dotada de 
patrimônio próprio, que responde por suas obrigações.  

O que chamou especial atenção foi a afirmação da jurista de que tem sido defendido 
pela doutrina a possibilidade de o Estado responder subsidiariarnente quando se exaure o 
patrimônio da entidade prestadora de serviço público. Ela explica que esse entendimento 
estava consagrado em lei, no tocante às sociedades de economia mista, pois o art. 242 da Lei 
das Sociedades por Ações, Lei nº 6.404/76, determinava que elas “não estão sujeitas à 
falência mas os seus bens são penhoráveis e executáveis, e a pessoa jurídica que a controla 
responde, subsidiariarnente, pelas suas obrigações”.   

Ocorre que para a autora, apesar desse dispositivo ter sido revogado pela Lei nº 
10.303/01, isso não invalida o entendimento doutrinário segundo o qual a pessoa política que 
institui a entidade deve responder subsidiariarnente pelas obrigações que a mesma não tiver 
condições de cumprir. Vejamos como ensina: 

 
Isso se dá, nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello (1975b: 118-119), 
"não porque a entidade seja sociedade de economia mista, mas por se tratar de pessoa explícita ou implicitamente concessionária de serviços públicos". Em 
outra obra (2008:992-993), o mesmo autor ensina que, “para fins de 
responsabilidade subsidiária do Estado, incluem-se, também, as demais pessoas 
jurídicas de direito público auxiliares do Estado, bem como quaisquer outras, 



   
23  

  

inclusive de direito privado, que, inobstante alheias à sua estrutura orgânica 
central, desempenham cometimentos estatais sob concessão ou delegação explícitas 
(concessionárias de serviço público e delegados de função pública) ou implícitas 
(sociedades mistas e empresas do Estado em geral, quando no desempenho de 
serviço público propriamente dito).  Isso porque não faria sentido que o Estado se esquivasse a responder 
subsidiariamente - ou seja, depois de exaustas as forças da pessoa alheia à sua 
intimidade estrutural - se a atividade lesiva só foi possível porque o Estado lhe 
colocou em mãos o desempenho da atividade exclusivamente pública geradora do 
dano”. Se assim é com relação a essas entidades, com muito mais razão no caso de 
outras em que o capital é inteiramente público ou em que o objetivo institucional é a 
prestação de serviço público. (grifei)  

É possível notar aqui que a autora, seguindo a mesma linha do jurista Celso Antônio 
Bandeira de Mello (2015)19, acredita que o Estado deve ser subsidiariamente responsável 
pelas ações ou omissões oriundas até mesmo de pessoas jurídicas de direito privado na 
estrutura da Administração Pública Indireta, ou seja, empresas estatais que acarretem dano a 
alguém desde que no desempenho de serviço público.  

Destaca-se, porém, que condiciona esta subsidiariedade ao exaurimento do patrimônio 
da própria entidade causadora do dano. Significa dizer que se uma empresa estatal prestadora 
de serviço público não possuir patrimônio suficiente, o Estado entrará em cena para suprir 
essa carência. Isso demonstra claramente a visão da autora quanto à impossibilidade de 
falência da empresa estatal prestadora de serviço público. Caso esta venha a passar por 
situação de insolvência, o Estado estará sempre a postos como um garantidor de sua 
existência. 

 
As empresas públicas e sociedades de economia mista não estão sujeitas à falência, 
conforme está expresso no artigo 2º da Lei nº 11.101, de 9-22005 (Lei de Falências). 
Essa lei deu tratamento diferente às empresas concessionárias e às empresas estatais 
(sociedades de economia mista e empresas públicas). Estas últimas foram excluídas 
da abrangência da lei (art. 2º, I). A diferença de tratamento tem sua razão de ser: é 
que as empresas estatais fazem parte da Administração Pública indireta, 
administram patrimônio público, total ou parcialmente, dependem de receitas 
orçamentárias ou têm receita própria, conforme definido em lei, e correspondem a 
forma diversa de descentralização: enquanto as concessionárias exercem serviço 
público delegado por meio de contrato, as empresas estatais são criadas por lei e só 
podem ser extintas também por lei. Sendo criadas por lei, o Estado provê os recursos 
orçamentários necessários à execução de suas atividades, além de responder 
subsidiariamente por suas obrigações. Só cabe fazer uma observação: a lei falhou 
ao dar tratamento igual a todas as empresas estatais, sem distinguir as que 
prestam serviço público (com fundamento no artigo 175 da Constituição) e as 
que exercem atividade econômica a título de intervenção (com base no artigo 
173 da Constituição). Estas últimas não podem ter tratamento privilegiado em 
relação às empresas do setor privado, porque o referido dispositivo 
constitucional, no § 1 º, II, determina que elas se sujeitem ao mesmo regime das 
empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. (grifei) 

                                                           
19 Ibidem 



   
24  

  

 
Vemos assim, que embora a renomada jurista Maria Sylvia Zanela di Pietro (2014)20 

não afirme ser possível a falência de empresas estatais, vez que a há expressa vedação legal, 
ela reconhece que há omissão legislativa quanto as que exercem atividade econômica. Por se 
ater ao texto da lei, diz, sem fazer distinção, que as empresas estatais não se sujeitam à 
falência, por haver previsão na Lei de Recuperação de Empresas e de Falências, porém critica 
a falha do legislador. Seria como se a autora dissesse como deveria ser, mas ficasse com a 
posição do que está proposto na literalidade da lei, ou seja, empresas estatais não podem falir, 
não importa a espécie pois a lei não fez distinção. 

Assim, a corrente que tende a não admitir a possibilidade de decretação de falência das 
Empresas Estatais, ao menos por ora, seja ela exploradora da atividade econômica ou 
prestadora de serviço público seria necessidade da edição de lei para autorizar sua criação e 
bem como sua extinção por força dos já citados Princípios: Separação dos Poderes e 
Paralelismo das formas. 

Sendo a falência uma acarretadora da liquidação dessas entidades estatais, sua 
extinção sem a edição da lei mencionada no art. 37, XIX, da Constituição Federal de 1988, 
seria algo que não poderia ser admitido. Vejamos o que dispõe: 

 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
[...] 
XIX - somente por lei específica poderão ser criadas empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação pública; (grifei)  

É sobre este aspecto então que seguiremos tratando, falando sobre autores que além de 
observarem a omissão legislativa, sustentam a falência como possibilidade real para empresas 
estatais, com ressalvas a alguns pontos que serão alongados no tópico adiante. 

                                                           
20 Ibidem 
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5 FALÊNCIA DE EMPRESA ESTATAL: POSSIBILIDADE  
 

Quanto às empresas estatais prestadoras de serviços públicos, parece não haver 
maiores dissensões quanto ao afastamento do regime falimentar, em razão do princípio da 
continuidade do serviço público, que é inerente à prestação deste. Nesse sentido, já trouxemos 
à baila no tópico anterior a posição da jurista Maria Sylvia Zanela di Pietro (2014)21 e Celso 
Antônio Bandeira de Mello (2015)22. A divergência começa, porém, quando o tema falência 
vai ao encontro de estatais que exercem atividade econômica. 

A Lei nº 6.404/76, em sua redação anterior à Lei nº 10.303/01, vedava expressamente 
a falência da sociedade de economia mista. Dispunha o seguinte:   

 
Art. 242. As companhias de economia mista não estão sujeitas a falência, mas os 
seus bens são penhoráveis e executáveis, e a pessoa jurídica que a controla 
responde, subsidiariamente, pelas suas obrigações. (grifei)  

Com a edição da Lei nº 10.303/01, o art. 242 da Lei nº 6.404/76 foi revogado, motivo 
pelo qual se entende por parte da doutrina que não haveria mais óbice legal para a sociedade 
de economia mista exploradora de atividade econômica ter sua falência decretada. 

O Doutrinador Hely Lopes Meirelles (2015)23 em sua obra Direito Administrativo 
Brasileiro também trata da possibilidade de falência para as estatais que desempenham 
atividade econômica.  

Entende que, a rigor, sendo a criação de empresa estatal expressamente autorizada por 
lei, somente outra lei poderia autorizar a sua extinção, o que de fato tem ocorrido com a 
implantação do Programa Nacional de Desestatização - PND (Lei nº 9.491/97). Porém o 
jurista coloca a indagação: possuindo forma mercantil, pode a empresa estatal desaparecer em 
virtude de falência? Diante desse questionamento, na sua visão, para responder essa pergunta, 
necessária é a distinção das empresas exploradoras de atividade econômica das que prestam 
serviço público.  

Aos seus olhos, as empresas estatais exploradoras de atividade econômica, quer sejam 
empresas públicas, quer sociedades de economia mista, ficam sujeitas a falência. Sua 
justificativa está pautada no fato de ser preceito constitucional sua submissão ao regime 
jurídico próprio das Empresas Privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis e 
comerciais (art. 173, § 1º, inciso II, Constituição Federal de 1988).                                                            
21 Ibidem 22 Ibidem 23 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 41ª ed. São Paulo: Malheiros, 2015.  
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Diante disso, o jurista entende que a entidade criadora não responde, nem mesmo 
subsidiariamente, pelas obrigações da sociedade falida. A elas, portanto, não se aplicava o 
antigo preceito do art. 242 da Lei das Sociedades Anônimas, que vedava a falência das 
sociedades de economia mista, mas sujeitava seus bens à penhora e execução, determinando, 
ainda, que a entidade pública que a instituiu deveria responder subsidiariamente pelas suas 
obrigações. Essa regra valeria tão somente no caso da atuação ser de serviço público 
propriamente dito. 

O eminente publicista Hely Lopes Meirelles (2015)24 afirma que não fosse assim, a 
empresa estatal exploradora de atividade econômica apresentar-se-ia ao mercado em grande 
vantagem sobre a Empresa Privada, o que o dispositivo constitucional pretendeu coibir. 
Sustenta ainda que como o art. 242 da Lei das Sociedades Anônimas foi revogado pela Lei nº 
10.303/01, que nada dispôs sobre as  sociedades de economia mista ou empresas públicas, a 
rigor,  ficariam sujeitas à falência. 

Este grande jurista supracitado ressalva porém que, como os bens aplicados ao serviço 
público são inatingíveis, a situação continua a mesma: só podem ser penhorados ou excutidos 
as rendas da empresa para pagamento de suas dívidas.  

Explica ele que o que ficou afastada foi a responsabilidade subsidiária da entidade 
pública criadora da empresa. Esta responderá apenas com suas rendas. Para ele, na realidade, 
a situação não mudaria muito, pois, tratando-se de serviço público indispensável, certamente a 
entidade estatal intervirá para manter o serviço funcionando. 

O mesmo autor ensina ainda que apesar da atual Lei de Recuperação de Empresas e de 
Falência (Lei nº 11.101/05, que regula a recuperação judicial, extrajudicial e a falência do 
empresário e da sociedade empresária) dispor expressamente, no art. 2º, inciso I, que ela não 
se aplica às empresas públicas e sociedades de economia mista, a situação continuará a 
mesma: 

Tal dispositivo só incidirá sobre as empresas governamentais que prestam serviço 
público; as que exploram atividade econômica ficam sujeitas às mesmas regras do 
setor privado, nos termos do art. 173, §1º, II, da CF, como argumentamos acima. A 
mesma lei dispõe no art. 195 que a falência de uma empresa concessionária de 
serviço público extingue o contrato de concessão. Todavia, disposição a respeito já 
existe na Lei 8.987/95, art. 35, VI, razão pela qual nada muda sobre este tema. 

 
Antes mesmo do art. 242 da Lei de Sociedades Anônimas ser revogado, já se discutia 

o paradoxo inserto nele, pois como poderiam ser penhorados os bens das Sociedades de 
Economia Mista, mas ela não poderia vir a falir. E mais como poder-se-ia admitir que as 
                                                           
24 Ibidem 
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Sociedades de Economia Mista exploradoras de atividade econômica, pudessem se beneficiar 
da impossibilidade de falir, enquanto empresas que exercessem o mesmo tipo de atividade 
poderiam ter a sua falência decretada.   

Mormente, com a equiparação ao regime jurídico das Empresas Privadas feitas a tais 
empresas, inicialmente pela Emenda Constitucional nº 12/78 da Carta Magna anterior, e pela 
Constituição Federal de 1988 (art. 173, §1º, inciso II), com pequenas modificações no texto.   

Deste modo é indubitável que a exclusão das sociedades de economia mista e 
empresas públicas do regime falimentar, prevista, de forma indireta, no art. 242 da Lei de 
Sociedades Anônimas, passou a ter sua constitucionalidade questionada, em específico no que 
se referia às “estatais” que explorassem atividade econômica. 

O eminente estudioso do Direito, Celso Antônio Bandeira de Mello (2015)25 vai além 
nesse sentido, dizendo que o art. 2º da Lei de Recuperação de Empresas e de Falência é 
inconstitucional por não observar o que a constituição quis impedir: tratamento diferenciado 
entre empresas estatais que exploram atividade econômica e Empresas Privadas que se 
dediquem a atividades de mesma índole, abrindo discussão inclusive para a legitimidade da 
atuação do Poder Público no regime de concorrência com entidades privadas. Se não, vejamos 
o inciso II, §1º, art. 173, Constituição Federal de 1988: 

 
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: 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998). 
[...] 
II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive 
quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998). (grifei) 
 

O jurista sustenta que este dispositivo da Lei de Recuperação de Empresas e de 
Falência (Lei nº 11.101/05), em seu art. 2º, que declara não se aplicar a empresas públicas e 
sociedades de economia mista - isto é, às empresas estatais, há de ser recebido com 
ponderação.Vejamos sua explanação: 

 
É que - como observou o eminente e sempre atilado Prof. José dos Santos Carvalho 
Filho -, se o art. 173,§ 1º, II, da Constituição as equiparou às empresas privadas, 
aludindo expressamente ao Direito Comercial, a Lei Falimentar não poderia 
estabelecer tal discriminação excludente sem incidir em inconstitucionalidade.  

                                                           
25 Ibidem 
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Sem embargo, cumpre dizer que o dispositivo constitucional mencionado se refere 
expressamente às "exploradoras de atividade econômica". Logo, a exclusão não 
pode alcançar estas últimas, mas pode, sem incidir em inconstitucionalidade, atingir 
as "prestadoras de serviço público", obra pública ou atividades públicas em geral.  

Para Celso Antônio Bandeira de Mello (2015)26 quando se tratar de exploradoras de 
atividade econômica, então, a falência terá curso absolutamente normal, como se estivesse 
diante de outra entidade mercantil qualquer, já que a Constituição Federal de 1988, no art. 
173, §1º, inciso II, atribui-lhes sujeição “ao regime jurídico próprio das Empresas Privadas 
inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais (...)”. 

 Por essa razão, deixa claro que o Estado não poderia responder subsidiariamente pelos 
créditos de terceiros que ficassem a descoberto, pois se o fizesse, estaria oferecendo-lhes um 
respaldo de que não desfrutam as demais Empresas Privadas, incorrendo no erro de 
discriminá-las. 

Como suscitado em linhas anteriores, já havia inconstitucionalidade no art. 242 da Lei 
nº 6.404/76 quanto à impossibilidade da falência embora acertada a responsabilidade 
subsidiária do Estado.  O jurista Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa (2005)27 também 
entende o art. 2º como inconstitucional por ferir o art. 173 da Constituição Federal de 1988.  

Nesse sentido também, José dos Santos Carvalho Filho (2010)28, para quem: 
 

Em relação à falência, na verdade, é justo reconhecer que, sendo pessoas de direito 
privado, sequer deveriam fazer jus ao direito de não verem decretada sua 
falência. A matéria atualmente sofre muitos questionamentos, não sendo de 
estranhar que futuramente nova regra passe a admitir o regime falimentar para 
tais entidades, o que, aí sim, as colocaria em nível de igualdade com as empresas privadas, como quer o art. 173, § 1º, da Const. Federal. (grifei)  

Depreende-se que o escopo da norma constitucional “visa assegurar a livre 
concorrência, de modo que as entidades públicas que exerçam ou venham a exercer atividade 
econômica não se beneficiem de tratamento privilegiado em relação a entidades privadas que 
se dediquem a atividade econômica na mesma área ou em área semelhante.” (cf. Pleno do 
STF, RE 172816 RTJ 153/337 e RDA 195/197).  Por isto, defende-se que o dispositivo 
constitucional seria aplicável às entidades públicas que exerçam atividade econômica em 
regime de concorrência. Vejamos ementa do julgado do RE 172816, Pleno do STF:  
                                                           
26 Ibidem 27 DUCLERC VERÇOSA, Haroldo Malheiros. Direito Falimentar e a Nova Lei de Falências e Recuperação 
de empresas. Coordenador Luiz Fernando Valente de Paiva, ed. Quatier Latin, 2005. 28 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 23ª ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Júris, 2010.  
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DESAPROPRIAÇÃO, POR ESTADO, DE BEM DE SOCIEDADE DE 
ECONOMIA MISTA FEDERAL QUE EXPLORA SERVIÇO PÚBLICO 
PRIVATIVO DA UNIÃO. 1. A União pode desapropriar bens dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios e dos territórios e os Estados, dos Municípios, 
sempre com autorização legislativa especifica. A lei estabeleceu uma gradação de 
poder entre os sujeitos ativos da desapropriação, de modo a prevalecer o ato da 
pessoa jurídica de mais alta categoria, segundo o interesse de que cuida: o interesse 
nacional, representado pela União, prevalece sobre o regional, interpretado pelo 
Estado, e este sobre o local, ligado ao Município, não havendo reversão ascendente; 
os Estados e o Distrito Federal não podem desapropriar bens da União, nem os 
Municípios, bens dos Estados ou da União, Decreto-lei n. 3.365/41, art. 2., par.2.. 2. 
Pelo mesmo princípio, em relação a bens particulares, a desapropriação pelo Estado 
prevalece sobre a do Município, e da União sobre a deste e daquele, em se tratando 
do mesmo bem. 3. Doutrina e jurisprudência antigas e coerentes. Precedentes do 
STF: RE 20.149, MS 11.075, RE 115.665, RE 111.079. 4. Competindo a União, e só 
a ela, explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os 
portos maritimos, fluviais e lacustres, art. 21, XII, f, da CF, esta caracterizada a 
natureza pública do serviço de docas. 5. A Companhia Docas do Rio de Janeiro, 
sociedade de economia mista federal, incumbida de explorar o serviço portuario em 
regime de exclusividade, não pode ter bem desapropriado pelo Estado. 6. 
Inexistência, no caso, de autorização legislativa. 7. A norma do art. 173, par.1., da 
Constituição aplica-se as entidades publicas que exercem atividade econômica 
em regime de concorrência, não tendo aplicação as sociedades de economia 
mista ou empresas publicas que, embora exercendo atividade econômica, 
gozam de exclusividade. 8. O dispositivo constitucional não alcança, com maior 
razão, sociedade de economia mista federal que explora serviço público, 
reservado a União. 9. O artigo 173, par.1., nada tem a ver com a 
desapropriabilidade ou indesapropriabilidade de bens de empresas publicas ou 
sociedades de economia mista; seu endereço e outro; visa a assegurar a livre 
concorrência, de modo que as entidades publicas que exercem ou venham a 
exercer atividade econômica não se beneficiem de tratamento privilegiado em 
relação a entidades privadas que se dediquem a atividade econômica na mesma 
área ou em área semelhante. 10. O disposto no par.2., do mesmo art. 173, 
completa o disposto no par.1., ao prescrever que "as empresas publicas e as 
sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não 
extensivos as do setor privado". 11. Se o serviço de docas fosse confiado, por 
concessão, a uma empresa privada, seus bens não poderiam ser desapropriados 
por Estado sem autorização do Presidente da Republica, Súmula 157 e Decreto-
lei n. 856/69; não seria razoável que imóvel de sociedade de economia mista 
federal, incumbida de executar serviço público da União, em regime de 
exclusividade, não merecesse tratamento legal semelhante. 12. Não se questiona 
se o Estado pode desapropriar bem de sociedade de economia mista federal que 
não esteja afeto ao serviço. Imóvel situado no cais do Rio de Janeiro se presume 
integrado no serviço portuario que, de resto, não e estatico, e a serviço da 
sociedade, cuja duração e indeterminada, como o próprio serviço de que esta investida. 13. RE não conhecido. Voto vencido. 
(STF - RE: 172816 RJ, Relator: PAULO BROSSARD, Data de Julgamento: 
09/02/1994,  TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: DJ 13-05-1994) (grifei)  

Celso Antônio Bandeira de Mello (2015)29 defende que quando, pelo contrário, forem 
“prestadoras de serviço ou obra pública”, conforme declarou, a possibilidade de falência já 
não existe. Vejamos seus ensinos: 

 
                                                           
29 Ibidem 
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[...] é bem de ver que os bens afetados ao serviço e as obras em questão são bens 
públicos e não podem ser distraídos da correspondente finalidade, necessários 
que são ao cumprimento dos interesses públicos a que devem servir. Com efeito, não faria sentido que interesses creditícios de terceiros preferissem 
aos interesses de toda a coletividade no regular prosseguimento de um serviço público. O mesmo se dirá em relação a obras servientes da coletividade. Assim, 
jamais caberia a venda destes bens em hasta pública, que seria o consectário natural 
da penhora e execução judicial em caso de falência. (grifei)  

Entretanto, o autor reconhece que, em caso de insolvência das estatais prestadoras de 
serviço público, na mesma linha que Maria Sylvia Zanela di Pietro (2014)30 sustenta, o Estado 
responderá subsidiariamente pelos débitos que tenham. Assim ele explica: 

 
Isto porque, tratando-se de sujeito prestador de serviços públicos ou obras públicas, 
atividades que lhe são típicas, é natural que, exaustas as forças do sujeito que criou 
realizá-las, responde pelos atos de sua criatura, já que esta não tem mais como fazê-
lo.  

O autor ressalta ainda que a solução jamais poderia ser outra em face do disposto no 
art. 37, §6º, da Constituição Federal de 1988, no qual se determina que as pessoas jurídicas de 
direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos 
danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros. 

Acrescenta-se a mesma clareza de ideias, o que afirma Hely Lopes Meirelles (2015)31 
com relação  às empresas prestadoras de serviço público. Diz ele que aplica-se o art. 242, mas 
seus bens vinculados ao serviço não podem sofrer penhora, em virtude do princípio da 
continuidade do serviço público.  

Na mesma esteira de raciocínio, argumenta Maria Sylvia Zanela di Pietro (2014)32, 
mesmo considerando a possibilidade de penhora em tais entidades e, por vias transversas, a 
falência:   

 
Ora, dentre as entidades da Administração Indireta, grande parte presta serviços 
públicos; desse modo, a mesma razão que levou o legislador a imprimir regime 
jurídico publicístico aos bens de uso especial, pertencentes à União, Estados e 
Municípios tornando-os inalienáveis, imprescritíveis, insusceptíveis de usucapião e 
de direitos reais, justifica a adoção de idêntico regime de bens de entidades da 
Administração Indireta afetados à realização de serviços públicos. É 
precisamente essa afetação que fundamenta a indisponibilidade desses bens, com 
todos os demais corolários. Com relação às autarquias e fundações públicas, essa 
conclusão tem sido aceita pacificamente. Mas ela também é aplicável às entidades 
de direito privado, com relação aos seus bens afetados à prestação de serviços 
públicos. É sabido que a Administração Pública está sujeita a uma série de 
princípios, dentre os quais o da continuidade dos serviços públicos. Se fosse 
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possível às entidades da Administração Indireta, mesmo empresas públicas, 
sociedades de economia mista e concessionárias de serviço público, alienar 
livremente esses bens, ou se os mesmos pudessem ser penhorados, hipotecados, 
adquiridos por usucapião, haveria uma interrupção do serviço público. E o 
serviço é considerado público porque atende às necessidades essenciais da 
coletividade. Daí a impossibilidade da sua paralisação e daí a sua submissão a 
regime jurídico publicístico. Por isso mesmo, o art. 242 da Lei de Sociedades 
Anônimas que permite a penhora de bens das sociedades de economia mista, não pode ser aplicado no caso de entidade que preste serviço público. (grifei) 
 

No mesmo diapasão discorre José Cretella Júnior (1995)33:  
  

Quanto à penhora dos bens da sociedade de economia mista, a resposta 
também é consequência direta da própria natureza da sociedade que, sendo 
organismo privado e, disciplinado, pois, pelas normas de direito comum, pode 
ter seus bens constitutivos sujeitos à penhora, como os de qualquer sociedade 
de direito privado. O problema da falência é de grande importância, no estudo destas sociedades, 
sustentando alguns autores, como Bielsa, a impossibilidade da quebra, porque ao 
Estado. Em sentido contrário, pensam outros autores que distinguem entre várias 
espécies de Sociedades de Economia Mista. Regra geral, como qualquer outra 
sociedade, a Sociedade de Economia Mista está sujeita ao regime falimentar, 
mas, entrando em jogo interesses públicos, como no caso das concessionárias de serviço público, a continuidade do serviço deve ser assegurada. (grifei)  

Neste ponto, vale a pena inclusive mencionar que o STF firmou entendimento nesse 
sentido, proclamando que se a empresa estatal presta serviço público, a execução dever ser 
feita via precatório (Precedentes:STF, RE 220.906, RE 229.696 e RE 230.072. STJ, REsp 
36.535-0-SP.). Para fins elucidativos, vejamos ementa do RE 229.696, STF, cuja recorrente 
era a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, na data 16/11/2000: 

 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA  
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. 
IMPENHORABILIDADE DE SEUS BENS, RENDAS E SERVIÇOS. RECEPÇÃO 
DO ARTIGO 12 DO DECRETO-LEI Nº 509/69. EXECUÇÃO. OBSERVÂNCIA 
DO REGIME DE PRECATÓRIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 100 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
1.  A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pessoa jurídica equiparada à 
Fazenda Pública, é aplicável o privilégio da impenhorabilidade de seus bens, rendas 
e serviços. Recepção do artigo 12 do Decreto- lei nº 509/69 e não-incidência da 
restrição contida no artigo 173, §1º, da Constituição Federal, que submete a 
empresa pública, a sociedade de economia mista e outras entidades que explorem 
atividade econômica ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto às 
obrigações  trabalhistas e tributárias. 
2. Empresa pública que não exerce atividade econômica e presta serviço 
público da competência da União Federal e por ela mantido. Execução. 
Observância ao regime de precatório, sob pena de vulneração do disposto no artigo 100 da Constituição Federal. Recurso Extraordinário conhecido e provido. 
(grifei) 
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Diante de todo exposto, temos que a corrente predominante na doutrina, capitaneada 
pelo eminente jurista Celso Antônio Bandeira de Mello (2015)34, mas com grandes outros 
nomes do Direito seguindo a mesma linha de raciocínio, tais como Maria Sylvia Zanela di 
Pietro (2014)35 e Hely Lopes Meirelles (2015)36, com pensamentos aqui também citados, é 
que quando a Empresa Estatal esteja prestando um serviço público, ou esteja em regime de 
monopólio, ela não poderá falir. Entretanto, quando explorarem uma atividade econômica em 
regime de concorrência com a iniciativa privada elas poderão falir, sob pena de ofender o art. 
173, 1º, inciso II da Constituição Federal de 1988. 

Demonstra-se essa compreensão com as jurisprudências a seguir: 
 

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PENHORA DE BEM DE 
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ENTIDADE QUE PRESTA SERVIÇO 
PÚBLICO. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO 
SERVIÇO PÚBLICO DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO - Quando 
a sociedade de economia mista presta serviço público, os bens afetados à sua 
execução são insuscetíveis de penhora, em respeito ao princípio da continuidade do serviço público. - Decisão mantida. Improvimento do agravo.(TRF-5 - AGTR: 
44056 AL 2002.05.00.018988-0, Relator: Desembargador Federal Frederico Pinto 
de Azevedo (Substituto), Data de Julgamento: 07/11/2002,  Primeira Turma, Data de 
Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 11/02/2003 - Página: 523) (grifei) 
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. 
BEM AFETADO A SERVIÇO PÚBLICO. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. Não 
é possível a penhora sobre bem de sociedade de economia mista diretamente 
comprometido com a prestação do serviço público para o qual foi designada.Veja Também- REsp 521.047">STJ:REsp 521.047, DJ 16/02/2004-TRF-
4R:AG 2006.04.00.011221-7, D.E. 04/12/2006.(TRF-4 - APELREEX: 490 PR 
2008.70.99.000490-0, Relator: ELOY BERNST JUSTO, Data de Julgamento: 
11/11/2008,  SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: D.E. 26/11/2008) (grifei) 
 Vemos que para esses doutrinadores, bem como pelos magistrados, o que definirá a 

possibilidade ou impossibilidade de falência será justamente a forma de atuação da Empresa 
Estatal, independendo de ser empresa pública ou sociedade de economia mista. Assim, 
poderia se ter a estranha (para alguns) possibilidade de uma empresa pública, que possui 
capital exclusivamente público, ser extinta mediante processo falimentar, caso seja uma 
empresa pública que desempenhe atividade econômica. 

 Alguns doutrinadores ainda poderiam discordar sobre a possibilidade de falência na 
hipótese de tais entidades serem prestadoras de serviços públicos, mas a doutrina, 
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majoritariamente, estaria sintonizada ao admitir que aquelas que exercessem atividades 
econômicas pudessem falir.  

A razão da discordância de alguns em relação à possibilidade ou não da falência de 
Empresa Estatal prestadora de serviço público poderá ser atribuída ao entendimento lançado 
pelo Superior Tribunal de Justiça, na medida em que admitiu a penhora dos bens de sociedade 
de economia mista ou empresa pública que exercessem atividade econômica, bem como de 
bens que não estivessem diretamente vinculados à prestação de serviço público no caso de se 
tratar de uma Empresa Estatal com esta finalidade. Vejamos:   

 
Processo Civil. Execução de Título Extrajudicial; Penhora em Bens de Sociedade 
de Economia Mista que presta Serviço. A sociedade de economia mista tem 
personalidade jurídica de direito Privado e está sujeita, quanto à cobrança de 
seus débitos, ao regime comum das sociedades em geral, nada importando o 
fato de que preste serviço público; só não lhe podem ser penhorados bens que 
estejam diretamente comprometidos com a prestação do serviço público; só 
não lhe podem ser penhorados bens que estejam diretamente comprometidos com a prestação de serviço público. Recurso especial conhecido e provido.(RESP 
176078/SP, Segunda da Turma do STJ, Relator Min. Ari Pargendler. DJ de 
08/03/1999, página 00200).  (grifei)  

Muito embora no referido julgado esteja tratando da possibilidade de penhora dos 
bens, não tendo sido apreciada especificamente a possibilidade de falência das sociedades de 
economia mista – e aqui não se falando em empresa pública – não seria demais supor que, 
após a revogação do art. 242 da Lei de Sociedades Anônimas, a Segunda Turma tenderá a 
aceitar a falência dessas entidades. Isso haja vista o entendimento inserto no RESP citado de 
que “este tipo de sociedade tem personalidade jurídica de direito privado e está sujeita, quanto 
à cobrança de seus créditos, ao regime comum das sociedades em geral, nada importando o 
fato de que preste serviço público”, apenas resguardada a impenhorabilidade dos bens que 
estejam diretamente comprometidos com a prestação do serviço público, tópico que parece 
haver consenso entre os juristas. 

Por outro lado, vemos que o argumento que liga a impossibilidade e falência à 
Supremacia do Interesse Público é rebatido por outros.  

Poder-se-ia questionar o fato da noção de interesse público ser fluida e estar sujeita a 
variações, de modo que aquilo que se apresenta como de relevante interesse público hoje não 
necessariamente manterá essa relevância no futuro. 

Nesse caso, se permanecesse a impossibilidade de decretação de falência da estatal em 
nome do interesse público que existia no passado e que justificou a sua criação, o Estado se 
beneficiaria de uma condição não mais atendida, impedindo-se a falência daquela pessoa 
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jurídica por ele capitaneada apesar da mesma não atender mais a qualquer necessidade 
coletiva.
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6 EFEITOS DA POSSIBILIDADE DE FALÊNCIA DAS EMPRESAS ESTATAIS 

 
Quanto a este tópico, importante ressaltar que se trata de meras previsões com base, 

porém, nas pesquisas feitas tanto na esfera do Direito Administrativo quanto do Direito 
Empresarial. Nota-se que ainda é muito escasso o material que trata das efeitos da 
possibilidade de falência das Empresas Estatais, ainda mais se considerarmos tratar-se de 
situação inédita. Portanto este último capítulo da monografia deve ser visto como uma 
proposta reflexiva do tema, que dela possa advir diversas outras. 

Inicia-se esse debate trazendo à tona um dos aspectos negativos que se pode apontar 
com a proibição da falência das Empresas Estatais. Em relação a isso, poder-se-ia argumentar 
que os credores dessas entidades somente teriam o direito de mover ações individuais para 
satisfação de seus créditos, não surgindo a possibilidade do estabelecimento de concurso de 
credores como resultado da decretação da falência, o que de pronto já distingue o processo de 
extinção de Empresas Privadas. 

O que se verifica é que em alguns casos concretos o Estado responderia 
subsidiariamente às Empresas Estatais, o que não se justifica, vez que, não caberia ao Estado 
patrocinar a completa ineficiência econômica dessas Empresas sob a alegação da necessidade 
do favorecimento de alguns setores eventualmente considerados estratégicos. 

Neste ponto, pode-se afirmar que, indiretamente, quem mantêm todo esse aparato 
estatal mercadológico é o próprio povo brasileiro, contribuinte, pagador de tributos, que não 
visualiza a presença do interesse público nessas entidades, mas sim muitas vezes um covil que 
dá azo a atos de corrupção do dinheiro público. 

Como Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa (2005)37 diria a respeito “se o Estado 
necessita explorar algum tipo de atividade economicamente inviável (e, portanto, a fundo 
perdido) lhe deveria ser vedado buscar capitais privados para compartilhar os prejuízos 
certos”, por meio de uma Empresa Estatal. 

No entanto, para não deixar de ser necessária toda a construção jurídica feita até aqui, 
levanta-se a reflexão para os meios possíveis de dar aos credores de tais sociedades estatais 
algum tipo de proteção quando se tem em conta o art. 173, §1º e §3º, da Constituição Federal 
de 1988.  

                                                           
37 Ibidem 
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Entende-se que a extensão às Empresas Estatais do regime jurídico próprio das 
Empresas Privadas é total, inclusive no campo trabalhista e tributário. Sendo assim, 
consequentemente, o mesmo deveria ser compreendido quanto a sua recuperação e a falência, 
o que demonstraria a inconstitucionalidade do art. 2º, inciso I, da Lei nº 11.101/05 ante ao 
mandamento do art. 173, §1º e §3º, da Constituição Federal de 1988.  

Contudo, tendo em vista o Princípio da moralidade administrativa (art. 5º, inciso 
LXXIII, da Constituição Federal de 1988), estaria impedido o Estado de deixar insolvente os 
instrumentos dos quais se utiliza para o exercício do seu papel constitucional. Diante da 
insolvência de uma Empresa Estatal o Estado seria subsidiariamente responsável, nada 
impedindo o pedido de falência por parte dos credores, cabendo ao Síndico efetivar 
judicialmente tal responsabilidade.  

Assim se o Estado não se interessar em manter solvente uma Empresa Estatal, por 
qualquer motivo, os credores não experimentariam qualquer prejuízo. A falência implicaria na 
liquidação do ente cujo passivo seria inteiramente pago com a venda dos seus ativos e, em se 
tratando de prestadora de serviço público, a complementação do saldo restante a cargo do 
Estado, subsidiariamente responsável. 

Sabe-se que o Estado só pode participar da exploração da atividade econômica quando 
necessária aos imperativos da Segurança Nacional ou a Relevante Interesse Coletivo 
(Constituição Federal de 1988, art. 173, caput). Por essa razão, nos casos de dificuldade 
financeira cabe ao Estado dar o seu socorro tendo em vista que ela foi criada por motivo de 
Segurança Nacional ou ainda por relevante Interesse Coletivo. Na falta de saneamento de uma 
estatal como resultado de deliberada intenção do Estado controlador caracterizaria ato de 
improbidade administrativa em afronta à Lei nº 8.429/92, art. 10, caput e art. 11, caput. 
Vejamos: 

 
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário 
qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, 
apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades 
referidas no art. 1º desta lei,[...] 
 
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios 
da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de 
honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições,[...]  

No entendimento de Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa (2005)38, muitas Empresas 
Estatais não mais preenchem aqueles pressupostos constitucionais devendo ser privatizadas, e 
                                                           
38 Ibidem 
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cita como exemplo alguns Bancos Públicos Federais com função meramente comercial, cuja 
atividade pode ser desenvolvida pela iniciativa privada.  

Ele entende que o Estado estaria proibido de recorrer à Recuperação Judicial ou 
Extrajudicial em atendimento ao Princípio da Moralidade Administrativa. A proibição 
consistiria no sentido da utilização de tal favor legal em relação ao Estado, seja na qualidade 
de único titular da empresa, seja na de acionista legal e controlador. 

Para ele, portanto, Empresas Estatais estão sujeitas à falência diante de qualquer 
situação prevista no art. 94 da Lei nº 11.101/05. 

 
Art. 94. Será decretada a falência do devedor que: 
I – sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida 
materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o 
equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na data do pedido de falência; 
II – executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia à 
penhora bens suficientes dentro do prazo legal; 
 III – pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte de plano de 
recuperação judicial: 
a) procede à liquidação precipitada de seus ativos ou lança mão de meio ruinoso ou 
fraudulento para realizar pagamentos; 
b) realiza ou, por atos inequívocos, tenta realizar, com o objetivo de retardar 
pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte ou da 
totalidade de seu ativo a terceiro, credor ou não; 
c) transfere estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o consentimento de todos 
os credores e sem ficar com bens suficientes para solver seu passivo; 
d) simula a transferência de seu principal estabelecimento com o objetivo de burlar a 
legislação ou a fiscalização ou para prejudicar credor; 
e) dá ou reforça garantia a credor por dívida contraída anteriormente sem ficar com 
bens livres e desembaraçados suficientes para saldar seu passivo; 
f) ausenta-se sem deixar representante habilitado e com recursos suficientes para 
pagar os credores, abandona estabelecimento ou tenta ocultar-se de seu domicílio, 
do local de sua sede ou de seu principal estabelecimento; 
g) deixa de cumprir, no prazo estabelecido, obrigação assumida no plano de 
recuperação judicial. 
§ 1º Credores podem reunir-se em litisconsórcio a fim de perfazer o limite mínimo 
para o pedido de falência com base no  
§ 2º Ainda que líquidos, não legitimam o pedido de falência os créditos que nela não 
se possam reclamar. 
§ 3º Na hipótese do inciso I do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído 
com os títulos executivos na forma do parágrafo único do art. 9o desta Lei, 
acompanhados, em qualquer caso, dos respectivos instrumentos de protesto para fim 
falimentar nos termos da legislação específica. 
§ 4º Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o pedido de falência será 
instruído com certidão expedida pelo juízo em que se processa a execução. 
§ 5º Na hipótese do inciso III do caput deste artigo, o pedido de falência descreverá 
os fatos que a caracterizam, juntando-se as provas que houver e especificando-se as 
que serão produzidas.  

 Entende, ademais, que o Estado responderia por abuso de poder de controle à frente 
da Empresa Estatal no caso de decretação da falência. Nos planos Administrativo e Penal, o 
Administrador Público responderia por atos de improbidade administrativa na ocorrência da 
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suspensão voluntária de pagamentos aos credores das Empresas Estatais e de sua 
descapitalização. 

Vemos, assim, que haveriam nuances próprias à natureza estatal no caso de se admitir 
a possibilidade da falência dessas entidades. Os efeitos ultrapassariam aqueles previstos na 
Lei de Recuperação de Empresas e de Falências (Lei nº 11.101/05, que regula a recuperação 
judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária). Entende-se que 
dever-se-ia aplicar conjuntamente outras legislações típicas da atuação do Poder Público, tal 
como a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92, que dispõe sobre as sanções 
aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, 
cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras 
providências).
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7 CONCLUSÃO 
 

O presente estudo debruçou-se sobre tema ainda não pacificado na doutrina e na 
jurisprudência, mas que tem suscitado a atenção de alguns importantes nomes do Direito: a 
[im]possibilidade da falência das Empresas Estatais.  

Ora, como já aduzido nesta monografia, não seria justo que uma sociedade de 
economia mista ou uma empresa pública que explorasse atividade eminentemente econômica 
pudesse se beneficiar do fato de, por ser controlada pelo Estado, não pudesse ter a decretação 
da falência quando da sua insolvência.  

Admitir que o Estado desempenhe atividade econômica sem reconhecer a 
possibilidade de falência importaria em diferenciação injustificável, capaz de comprometer a 
livre concorrência e impor restrições à liberdade de iniciativa.   

Aceitar também que o Estado como criador de tais empresas responda 
subsidiariamente por seus débitos não deve ser mais aceitável, pois mais uma vez, mesmo que 
indiretamente, os cidadãos estariam pagando pela má utilização do dinheiro público que não 
é, senão, o dinheiro de todos os brasileiros. 

É claro que outras questões de relevância no mundo jurídico permeiam tal discussão. 
Não é crível admitir-se a possibilidade de uma empresa pública ou de uma sociedade de 
economia mista irem à falência sem questionar os princípios da moralidade administrativa, da 
infalibilidade do Estado e da soberania estatal, uma vez que a primeira tem capital 
inteiramente do Estado e a segunda é controlada por ele.  

Ora, como evidente, não é fácil em um Estado Democrático de Direito a aceitação de 
que a Administração Indireta e, por vias transversas, o próprio Estado, pudesse ter a sua 
falência decretada. 

Posiciono-me neste estudo, em que pese ilustres entendimentos doutrinários em 
sentido contrário, no sentido de que as Empresas Estatais [ainda] não pode ter contra si a 
falência decretada. Isso desrespeitaria a exigência constitucional de lei autorizadora de sua 
extinção, bem como da observância dos fundamentos constitucionais que ensejaram a sua 
criação. 

Assim, meu entendimento é de não admitir a possibilidade de decretação de falência 
das Empresas Estatais, ao menos por ora, seja ela exploradora da atividade econômica ou 
prestadora de serviço público. É que é necessária a edição de lei para autorizar sua criação e 
sua extinção, sendo a falência uma acarretadora da liquidação dessas entidades estatais e sua 
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extinção sem a edição da lei mencionada no artigo 37, XIX, da Constituição Federal de 1988, 
o que não se poderia admitir.  

Além disso, a Estatal explorada de atividade econômica só pode ser criada para 
atender aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme 
definidos em lei. Assim, sua extinção depende de lei que fundamente a cessação de um dos 
motivos acima que autorizou a sua criação. Outro entendimento violaria a derrogação 
constitucional do regime de direito privado, imposta nos artigos 37, XIX, e 173, da Carta 
Magna.  

Portanto, os argumentos que tentei expor a favor e contra a possibilidade de falência 
das Empresas Estatais foram expostos com a finalidade de instigar a reflexão sobre a questão 
que se apresenta como fator de grande relevância prática para que a Carta Magna seja 
preservada e cumprida. 

No meu sentir ainda é cedo para uma pacificação da questão ora estudada, sendo certo 
a necessidade de mais reflexão sobre a questão para que possamos alcançar cada vez mais os 
ditames constitucionais, em específico em relação à possibilidade ou não de falência das 
Empresas Estatais. 
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