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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar os dispositivos constantes da Lei n.º 13.303, de 
30 de julho de 2016, referentes ao Conselho de Administração das sociedades de economia 
mista brasileiras. Para tanto, parte-se da análise das formas de atuação do Estado na economia 
de maneira a traçar um panorama geral para, em seguida, tratar especificamente das sociedades 
de economia mista como instrumento de atuação direta do Estado na economia e, 
posteriormente, do Conselho de Administração. Inicialmente, o enfoque é o estudo 
pormenorizado do art. 173 da Constituição Federal, em especial, da distinção entre as empresas 
estatais exploradoras de atividade econômica e as prestadoras de serviços públicos, da sujeição 
das sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica ao regime jurídico 
próprio das empresas privadas, dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre 
concorrência e dos termos “imperativos de segurança nacional” e “relevante interesse coletivo”. 
Analisa-se também a estrutura da sociedade de economia mista a partir do seu conceito jurídico 
para, posteriormente, cuidar da forma de constituição e extinção, além do seu objetivo. Após 
tal análise, passa-se a tratar especificamente da Lei n.º 13.303/16, priorizando as novidades por 
ela trazidas ao tema da sociedade de economia mista brasileira, tais como a extensão da sua 
aplicabilidade às sociedades prestadoras de serviços públicos e também a adoção das práticas 
de governança corporativa, como a transparência e o controle interno. Por fim, o trabalho foca 
no estudo do Conselho de Administração da sociedade de economia mista com base na 
regulamentação trazida pela Lei n.º 13.303/16, em especial, quanto à sua composição, 
competências e atribuições, e também a responsabilidade do órgão e de seus membros, a qual, 
em razão do veto presidencial ao art. 21 daquele diploma legal, é regida pela Lei n.º 6.404, de 
15 de dezembro de 1976.  
 
Palavras-chaves: Lei n.º 13.303/16, sociedade de economia mista, Conselho de 
Administração. 
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ABSTRACT 

 

 
The purpose of this study is to analyze the provisions of the Law N. 13,303 issued on July 30, 
2016, regarding the Board of Directors of the Brazilian state-owned enterprises. In order to do 
so, it starts from the analysis of the ways in which the State acts in the economy in order to 
draw a general picture and then to deal specifically with state-owned enterprises as an 
instrument for direct action by the State in the economy and later by the Council administration. 
Initially, the focus is the detailed analysis of art. 173 of the Federal Constitution, in particular, 
of the distinction between the state-owned enterprises which develop economic activity and 
those which provide public services, the submission of the state-owned enterprises which 
develop economic activity to the specific legal system governing private companies, the 
constitutional principles of free enterprise and free competition, as well as the terms “imperative 
necessities of the national security” and "relevant collective interest". The structure of the state-
owned enterprise is also analyzed based on its legal definition, its incorporation and extinction 
and its objective. After that, the study focuses on the Law N. 13,303/16, prioritizing its 
innovations regarding the state-owned enterprises, such as its applicability to the companies 
which provide public services and also the adoption of corporate governance practices, such as 
transparency and internal control. Finally, the analysis focuses on the study of the Board of 
Directors of the state-owned enterprises based on the regulation introduced by Law N. 
13,303/16, in particular, its structure, duties and attributions, as well as the responsibilities of 
the of Board of Directors and its members, which, due to the presidential veto to art. 21 of such 
law, is governed by Law 6404 of December 15, 1976. 
 
Keywords: Law N. 13,303/16, state-owned enterprise, Board of Directors. 
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Introdução 

 

No Brasil, nos últimos 4 anos, o tema das empresas estatais adquiriu uma enorme 

relevância no cenário político, econômico, social e jurídico. As fraudes e esquemas de 

corrupção envolvendo os dirigentes da Petrobrás na famosa operação “Lava Jato” foram as 

grandes vedetes dos noticiários, trazendo à baila diversos insights, críticas, opiniões de 

doutrinadores e estudiosos sobre o tema e, mais do que isso, florescendo na própria sociedade 

brasileira a preocupação quanto ao destino dessas empresas que são consideradas um dos pilares 

essenciais da economia brasileira. 

A atuação do Estado na economia é uma realidade brasileira: há mais de 200 anos, por 

exemplo, foi criado o Banco do Brasil pelo príncipe D. João; a política de industrialização 

induzida, posta em prática pelo Estado Novo, iniciou-se em 1940 com a criação da Fábrica 

Nacional de Motores; em 1943, foram constituídas as Companhias Siderúrgicas Nacional e 

Vale do Rio Doce, seguidas, nos anos sucessivos, da criação de outras indústrias de base, 

hidroelétricas, segmentos de infraestrutura industrial e de serviços.  

Atualmente, têm-se 144 empresas estatais federais ativas com lucro em torno de R$ 15,2 

bilhões, sendo que o maior crescimento se deu no Grupo Petrobrás, cujo lucro alcançou R$ 7,1 

bilhões no primeiro trimestre de 2018. Quanto ao perfil dessas estatais, em razão da área de 

atuação, pode-se afirmar que a maior concentração se dá na área de energia, seguida da área de 

petróleo, gás e derivados, financeiro, comércio e serviços, indústria de transformação etc.1 

Em resposta aos anseios e expectativas da sociedade brasileira que, em vista do cenário 

deletério em que se encontravam as empresas estatais, envolvidas em diversos escândalos de 

corrupção, clamavam por uma estrutura de controle mais efetiva e uma gestão mais 

profissionalizada, em 30 de junho de 2016, houve a edição da Lei n.º 13.303, que dispôs sobre 

o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, 

no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Foi a Emenda Constitucional n.º 19, de 4 de junho de 1998, a responsável por alterar o 

§1o do art. 173 da Constituição Federal e incluir a previsão da edição de uma lei nos moldes da 

Lei n.º 13.303/16, e é justamente em função desta lei que a análise do presente trabalho se 

                                                
1 SEST. Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais. Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão. Boletim das Empresas Estatais Federais: 1o Trimestre de 2018. N. 6, Brasília, 2018. 
Disponível em: <http://www.planejamento.gov.br/assuntos/empresas-estatais/publicacoes/boletim-das-empresas-
estatais>. Acesso em: 24 set. 2018. 
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centra, em especial no que tange ao principal órgão de administração das sociedades de 

economia mista, o Conselho de Administração. 

O ponto de início do presente trabalho é o estudo das formas de atuação do Estado na 

economia, tendo em vista que as sociedades de economia mista, entidades da Administração 

Pública indireta, são um dos instrumentos de participação direta do Estado na economia. Assim, 

parte-se de uma leitura geral das formas de atuação estatal para se alcançar esta forma específica 

de participação.  

Ao se tratar da sociedade de economia mista como instrumento formal de participação 

do Estado na economia, o trabalho se inicia com a análise dos dispositivos constitucionais 

pertinentes, delineando os principais aspectos que norteiam as discussões envolvendo as 

sociedades de economia mista na doutrina brasileira. Neste ponto, são examinados os vários 

posicionamentos na doutrina brasileira acerca dos temas da distinção entre as sociedades 

exploradoras de atividade econômica e as prestadoras de serviços públicos, da sujeição das 

sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica ao regime jurídico próprio 

das empresas privadas, da extensão dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre 

concorrência e do significado dos termos “imperativos de segurança nacional” e “relevante 

interesse coletivo”.  

No Capítulo seguinte, o enfoque é a dissecação da estrutura da sociedade de economia 

mista. Em primeiro lugar, trabalha-se o seu conceito jurídico, fazendo um comparativo entre o 

trazido pela legislação com o construído pela doutrina brasileira; em segundo, o seu modo de 

constituição e extinção, com a discussão pormenorizada dos requisitos constitucionais que 

permitem a sua válida criação; e, por fim, o seu objetivo, que, antes de mais nada, deve estar 

previsto na lei autorizadora da sua constituição. Dentre os assuntos mais polêmicos presentes 

neste capítulo, o destaque é para o debate acerca da possibilidade ou não de a sociedade de 

economia mista visar a obtenção de lucros como o seu objetivo.  

A partir do Capítulo Terceiro, a análise adentra, especificamente, a nova regulação da 

Lei n.º 13.303/16 dirigida às sociedades de economia mista. Os pontos centrais a serem 

analisados se referem à sua aplicação, ou seja, para quais tipos de sociedades de economia mista 

incidem as regras da referida lei, incluindo a discussão acerca da sua extensão para as 

prestadoras de serviços públicos, bem como à governança de tais sociedades, em que as 

exigências quanto à transparência, às prática de gestão de riscos e controle interno, além da 

obrigatoriedade de elaboração de diversos códigos de conduta, foram realmente consideradas 

pelo legislador. 
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Por fim, no último Capítulo, o exame recai totalmente sobre o Conselho de 

Administração das sociedades de economia mista brasileiras, optando-se por analisar os 

dispositivos constantes da Seção IV do Capítulo II do Título da Lei n.º 13.303/16, bem como 

outros presentes na própria Lei n.º 13.303/16 e também na Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 

1976, que tenham relação com os primeiros. Assim, neste tópico, além das noções introdutórias 

que permitem apresentar o referido órgão de administração, são consideradas a forma de 

composição, dando ênfase à obrigatoriedade da nomeação do conselheiro independente, já que 

esta retrata uma das mais importantes práticas de governança corporativa, as atribuições e 

competências especialmente trazidas pela Lei n.º 13.303/16 em adição às competências 

regulares dos administradores de companhias previstas na Lei n.º 6.404/76, e a responsabilidade 

regida pela Lei n.º 6.404/76 em razão do veto presidencial ao artigo 21 da Lei n.º 13.303/16. 
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1 A exploração direta de atividade econômica pelo Estado nos termos da Constituição 

Federal de 1988 

 

1.1 Modos de atuação do Estado na economia 

 

O surgimento do Estado moderno como Estado burguês ocorre quando a burguesia, 

classe poderosa na Europa desde a Idade Média, ganha acesso aos centros de comandos 

nacionais. Nesse sentido, o poder real, até então monopolizadamente consolidado nas mãos do 

monarca, transforma-se, dando ensejo a uma sociedade caracterizada, essencialmente, de um 

lado, pela divisão do trabalho e, de outro, pela monopolização da tributação e da violência 

física2.  

É interessante notar que tal ascensão da classe burguesa não se deu de forma igual nos 

países europeus. Na Grã-Bretanha e na França, como foram reinos criados pela monarquia e 

não pela classe média, a burguesia apenas pode receber o Estado-Nação como um fruto maduro 

e fortalecer o seu centralismo unitário. Já, em outros países, como Alemanha e Itália, a própria 

Nação só veio a florescer no século XIX, fundada pelas respectivas casas reais da Prússia e da 

Sabóia-Piemonte, bem como pelos respectivos grandes ministros, Bismark e Cavour, com o 

apoio e estímulo da burguesia, interessada na abolição das barreiras econômicas internas e 

criação de um mercado comum nacional. O Terceiro Estado, de fato, compreendeu que não 

poderia continuar com os velhos mini-estados e que o capital e a iniciativa empresarial 

requeriam amplos mercados, inclusive, até mesmo, protegidos3.  

As ambições constitucionais da burguesia encontravam expressão no 

constitucionalismo e no parlamentarismo. Quanto ao primeiro, excluía-se o poder absoluto e 

arbitrário do monarca e exigia-se um modelo de governo cuja forma de operar se submetesse à 

lei (Rechtstaat4). Já, o segundo, tratava-se de um regime onde o governo e o poder legislativo 

derivavam a sua autoridade da Nação em si, sendo, consequentemente, responsáveis perante os 

seus representantes reunidos em um parlamento eleito. Na verdade, tal regime acabava por 

                                                
2 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 17a ed., São Paulo: Malheiros, 2015, p. 
16-17. 
3 CAENEGEM, R. C. van. Uma introdução histórica ao Direito Constitucional Ocidental. 1a ed., Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2009, p. 235. 
4 Nesse modelo, não eram mais os indivíduos que governavam, mas sim as leis a que todos tinham que se submeter 
(CAENEGEM, R. C. van. Uma introdução histórica ao Direito Constitucional Ocidental. 1a ed., Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2009, p. 235). 
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excluir a própria democracia, tendo em vista que a existência de amplas restrições ao direito de 

voto. Os parlamentos oitocentistas, portanto, eram, muitas vezes, bastante oligárquicos5.  

No que tange especificamente à formação do Estado burguês, na monarquia absoluta, 

os monopólios da tributação e da força física pertenciam tão somente ao monarca absolutista, 

tratando-se, portanto, de monopólios pessoais. Com o advento do Terceiro Estado, no sentido 

institucional6, esses monopólios pessoais foram transformados em monopólios públicos7, isto 

é, em monopólio do Estado.  

Nesses termos, o liberalismo político, tendo por base o constitucionalismo e o 

parlamentarismo, aliou-se a uma economia de mercado livre que favoreceu o capitalismo e os 

empreendedores, mas, por outro lado, degradou o trabalho igualando-o à mera mercadoria, cujo 

valor se determinava pela oferta e procura8. 

No entanto, fatores como a incapacidade de autorregulação dos mercados, além da 

idealização dos princípios liberais da liberdade, igualdade e fraternidade ao serem contrapostos 

à realidade do poder econômico9, denotaram a inviabilidade do capitalismo liberal, seguindo-

se, por conseguinte, o momento em que o Estado nitidamente assumiu o papel de agente 

regulador da economia. De fato, é dizer que não existiria o capitalismo sem que o Estado 

cumprisse a sua parte, desenvolvendo a atividade econômica, no campo dos serviços públicos10. 

A atuação estatal na economia sempre esteve presente nos mais diversos Estados, desde 

os socialistas, até mesmo os capitalistas como os Estados Unidos. Na Europa, várias razões 

estratégicas, sociais e econômicas contribuíram para a atuação do Estado na economia. Na 

                                                
5 CAENEGEM, R. C. van. Uma introdução histórica ao Direito Constitucional Ocidental. 1a ed., Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2009, p. 235-236. 
6 Eros Grau ressalta que a transformação dos monopólios pessoais em monopólios públicos apenas se opera em 
termos institucionais, ou seja, formais, tendo em vista que, não obstante tenha perecido o monopólio do monarca, 
transferido ao Estado, quem o efetivamente detém é a classe burguesa, que assume o controle do Estado (GRAU, 
Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 17a ed., São Paulo: Malheiros, 2015, p. 17). 
7 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 17a ed., São Paulo: Malheiros, 2015, p. 
16-17. 
8 CAENEGEM, R. C. van. Uma introdução histórica ao Direito Constitucional Ocidental. 1a ed., Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2009, p. 236. 
9 Quanto a essa idealização da liberdade, igualdade e fraternidade, detalha Eros Roberto Grau que, no que diz 
respeito à liberdade, houve a supressão da concorrência e a conversão da propriedade em título de poder sobre 
pessoas e título de domínio ao possibilitar o exercício do poder no interesse privado. Nesse sentido, o controle dos 
mercados passou a ser exercido pelos detentores do poder econômico e, para tanto, surgiram as leis antitrustes 
como forma de preservar as estruturas dos mercados, sem extirpar a hegemonia dos monopólios e oligopólios. A 
igualdade, por seu turno, se concretizava apenas no nível formal, sendo, portanto, inconsistente já que não 
alcançava as relações sociais. E, por fim, a fraternidade não se sustentava tendo em vista a presença na sociedade 
do egoísmo e da competição como motores da atividade econômica. Assim, a sociedade capitalista não podia, 
como, de fato, não pode realizar a liberdade, igualdade e fraternidade (GRAU, Eros Roberto. A Ordem 
Econômica na Constituição de 1988. 17a ed., São Paulo: Malheiros, 2015, p. 22-25). 
10 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 17a ed., São Paulo: Malheiros, 2015, p. 
22-25. 
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América Latina, a atuação na economia foi influenciada pelas várias tendências ideológicas 

predominantes em cada contexto e também pelas necessidades desenvolvimentistas constantes 

de cada momento, estas inversamente proporcionais à disponibilidade de capitais privados para 

supri-las, além de ter sido instrumentalizada para fomentar empresas privadas11. 

Quanto aos termos “intervenção” e “atuação estatal”, necessários ao amplo 

entendimento do tema em questão, reflete Eros Roberto Grau que o vocábulo e a expressão não 

são absolutamente, mas relativamente, intercambiáveis. Para o autor, a “intervenção” indica, 

em sua conotação mais vigorosa, a atuação estatal em área de titularidade do setor privado, 

enquanto que “atuação estatal”, simplesmente, refere-se à ação do Estado tanto na área de 

titularidade própria quanto em área de titularidade do setor privado. Assim, tal distinção permite 

concluir que a intervenção reflete a atuação estatal no campo da atividade econômica em 

sentido estrito, enquanto que a atuação estatal significa a ação do Estado no campo da atividade 

econômica em sentido amplo12 13.  

É importante também mencionar a crítica apresentada por Alexandre Santos de Aragão 

quanto à expressão “intervenção”, sendo o mais correto, segundo o autor, falar-se de atuação 

do Estado em relação à economia. Para o autor, tal crítica se faz cabível haja vista o verbo 

intervir pressupor a ideia de se imiscuir em terreno que não lhe é próprio, o que, por sua vez, 

contraria a ideia primordial de que a existência do Estado pressupõe em si algum tratamento 

dado por ele em matérias econômicas, além do que o mercado enquanto instituição apenas 

poderá existir e proliferar em razão da existência do Estado e do seu direito. Tais argumentos 

levam à conclusão de que o direito não é um terreno exógeno à economia e vice-versa14. 

No que tange às formas de atuação do Estado, cumpre inicialmente apresentar a 

classificação proposta por Eros Roberto Grau15. No entanto, considerando que esta envolve 

                                                
11 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Empresas Estatais. O regime jurídico das empresas públicas e sociedades de 
economia mista, 1a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 36-37. 
12 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 17a ed., São Paulo: Malheiros, 2015, p. 
91. 
13 Eros Roberto Grau, ao explicitar a abrangência dos vocábulos “intervenção” e “atuação estatal”, tal como ora 
referido, indica que essa distinção conduz à diferenciação entre o campo dos “serviços públicos” e o campo da 
“atividade econômica em sentido estrito”. Os dois valores fundamentais juridicamente protegidos nas economias 
do tipo capitalista são o da propriedade privada dos bens de produção e o da liberdade de contratar. Para o autor, 
a verdade é que tais valores não estão dispostos de modo simétrico, mas no sentido de que a liberdade de contratar 
seria um corolário da propriedade privada dos bens de produção, já que tem o condão de viabilizar a realização 
dos efeitos e virtualidades da propriedade individual dos bens de produção. Assim, a atuação do Estado sobre o 
domínio econômico impacta sensivelmente o regime jurídico dos contratos (GRAU, Eros Roberto. A Ordem 
Econômica na Constituição de 1988. 17a ed., São Paulo: Malheiros, 2015, p. 91). 
14 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Empresas Estatais. O regime jurídico das empresas públicas e sociedades de 
economia mista, 1a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 32-33. 
15 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 17a ed., São Paulo: Malheiros, 2015, p. 
143. 
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alguns conceitos que serão melhor aprofundados adiante, permite-se apenas destacar, neste 

momento, que o autor apresenta em sua obra duas espécies de atividade econômica a serem 

exercidas pelo Estado no âmbito da ordem econômica, a saber: a “prestação de serviços” e a 

“atividade econômica em sentido estrito”. Tratam-se, como se estudará, de duas espécies do 

gênero denominado de “atividade econômica em sentido amplo”.  

Eros Roberto Grau apresenta três modalidades de intervenção: (i) intervenção por 

absorção ou participação; (b) intervenção por direção e (iii) intervenção por indução. 

Na intervenção por absorção ou participação, o Estado intervém no domínio econômico, 

ou seja, no campo da atividade econômica em sentido estrito, desenvolvendo, portanto, a 

atividade na qualidade de agente econômico. Quando intervém por absorção, o Estado assume 

integralmente o controle dos meios de produção e/ou troca em determinado setor da atividade 

econômica em sentido estrito. Em outras palavras, o Estado, neste caso, atua em regime de 

monopólio. Na intervenção por participação, o Estado assume o controle de parcela dos meios 

de produção e/ou troca em determinado setor da atividade econômica em sentido estrito, 

atuando em regime de competição com empresas privadas que exercitam suas atividades nesse 

mesmo setor. 

Nas intervenções por direção e por indução, o Estado intervém sobre o domínio 

econômico, ou seja, sobre o campo da atividade econômica em sentido estrito, tendo como 

papel a regulação desta atividade. Na intervenção por direção, o Estado exerce pressão sobre a 

economia, estabelecendo mecanismos e normas de comportamento compulsório para os 

sujeitos da atividade econômica em sentido estrito; nesta hipótese, os comandos são 

imperativos, cogentes, como, p.ex., a norma que instrumentaliza o controle de preços. Já, na 

intervenção por indução, o Estado manipula os instrumentos de intervenção em consonância e 

na conformidade das leis que regem o funcionamento dos mercados; neste caso, embora as 

normas sejam prescritivas, não são dotadas da mesma carga de cogência atribuída às normas de 

intervenção por direção; tratam-se de normas dispositivas como, p.ex., redução ou isenção de 

tributo, preferência à obtenção de subsídio etc. Há também normas de intervenção por indução 

negativa, como, p.ex., na hipótese em que o Estado onera por imposto elevado o exercício de 

determinado comportamento – importação de certos bens. 

Além disso, em algumas situações, o Estado não induz determinados comportamentos 

em razão da estipulação de normas de intervenção por indução, mas sim em decorrência da 
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execução de obras e serviços públicos de infraestrutura, que tendem a otimizar o exercício da 

atividade econômica em sentido estrito em certos setores e regiões16.  

Celso Antônio Bandeira de Mello17 também parte da grande divisão estabelecida pela 

Constituição Federal, qual seja, de um lado, as atividades econômicas, de alçada dos 

particulares e, de outro, os serviços públicos, de alçada do Estado, implicitamente qualificadas 

como juridicamente não econômicas.  

Panoramicamente, referido doutrinador explicita existirem três modalidades de 

interferência do Estado na ordem econômica, a saber: (i) através do “poder de polícia”, em que 

o Estado atua como agente normativo e regulador da atividade econômica, editando leis e atos 

administrativos para executá-las e, portanto, exercendo funções de fiscalização e concebendo 

um planejamento meramente “indicativo para o setor privado” e “determinante para o setor 

público”, tal como dispõe o art. 174 da Constituição Federal; (ii) diretamente, em casos 

excepcionais, atuando como protagonista da exploração econômica mediante pessoas que cria 

com tal objetivo; e (iii) mediante incentivos à iniciativa privada, estimulando-a com favores 

fiscais ou financiamentos, nos termos do mencionado art. 174.  

Celso Antônio Bandeira de Mello ainda ressalta que, em todos os casos, 

necessariamente, a interferência estatal deverá estar em consonância com a satisfação dos fins 

caracterizadores do Estado brasileiro. Nesse sentido, apresenta-se o art. 170 da Constituição 

Federal apontando como fundamentos da ordem econômica a “valorização do trabalho 

humano” e a “livre iniciativa”. No que diz respeito à valorização do trabalho humano, no 

entendimento do doutrinador, esta se apresenta como prioritária em relação aos interesses 

puramente econômicos e toda a ordem econômica necessita, para dar cumprimento às 

disposições constitucionais, orientar-se de modo a atender os princípios e objetivos da ordem 

social arrolados tanto no próprio art. 170, quanto no art. 3o da Constituição Federal.  

Quanto à liberdade de iniciativa, outro fundamento da ordem econômica, a 

Administração Pública não pode impor aos particulares nem mesmo o atendimento às diretrizes 

ou intenções pelo Estado pretendidas, mas tão somente incentivar, atrair o particular, mediante 

planejamento indicativo que se apresente como sedutor para condicionar a atuação da iniciativa 

privada. Assim, tanto a eleição da atividade a ser empreendida como o quantum a ser produzido 

                                                
16 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 17a ed., São Paulo: Malheiros, 2015, 
p. 145-146. 
17 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 33a ed., São Paulo: Malheiros, 
2016, p. 822-824. 
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ou comercializado resultam de livre decisão dos particulares, sendo que tal direito advém 

diretamente do próprio texto constitucional.  

Alexandre dos Santos Aragão18 divide a atuação do Estado em relação à economia em: 

atuação indireta, pela qual o Estado fixa externamente normas para pautar o comportamento 

dos agentes econômicos privados (coincide, em geral, com a atuação regulatória) e atuação 

direta, em que o Estado exerce, ele próprio, determinada atividade econômica.  

Quanto à atuação indireta, o Estado atua sobre a economia, ou seja, ele não realiza 

operações econômicas, mas apenas tenta influenciar atividades econômicas exercidas por 

terceiros mediante a imposição de normas jurídicas coercitivas, tal como contrato de delegação 

de atividades públicas ou poder de polícia, ou por normas incentivadoras, também chamadas 

de normas de fomento. Tal forma de atuação está prevista na própria Constituição Federal, mais 

especificamente no seu art. 174. 

No que concerne à atuação direta, por sua vez, o Estado atua na economia, ou seja, ele 

próprio realiza as atividades econômicas, sendo, portanto, o próprio agente econômico, 

conforme previsto nos arts. 173, 175 e 177 da Constituição Federal. São quatro as espécies de 

atividades econômicas que o Estado pode exercer diretamente, a saber: serviços públicos, 

monopólios públicos, serviços públicos sociais19 e atividades econômicas do art. 173 da 

Constituição Federal, sendo interessante destacar que das quatro as únicas que exigem uma 

prévia justificativa de interesse público para poderem ser exercidas pelo Estado são as últimas20. 

Além disso, Alexandre dos Santos Aragão afirma que, muitas vezes, pode existir alguma 

fungibilidade entre a atuação estatal direta e a indireta, como a que ocorre nas atuações diretas 

com finalidades indiretas de influenciar os agentes privados, em que o Estado utiliza técnicas 

de fomento ou de constrição não jurídicas em sentido estrito, mas sim econômicas. Nesse caso, 

vale ressaltar que o Estado não adota a emissão de regras jurídicas ou incentivos, mas sim 

realiza diretamente operações econômicas21.  

                                                
18 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Empresas Estatais. O regime jurídico das empresas públicas e sociedades de 
economia mista, 1a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 34. 
19 Os serviços públicos sociais são as atividades que o constituinte não só admite como também determina que o 
Estado preste, às vezes, gratuitamente, como a saúde prevista no art. 199 da Constituição Federal e a educação no 
art. 209 da Constituição Federal, outras vezes, podendo cobrar por elas, tais como as atividades culturais e de lazer 
dispostas no arts. 6o e 227 da Constituição Federal. Essa obrigação imposta ao Estado de prestar tais atividades 
não implica em qualquer proibição aos particulares, independentemente de qualquer delegação do Estado, também 
prestarem (ARAGÃO, Alexandre Santos de. Empresas Estatais. O regime jurídico das empresas públicas e 
sociedades de economia mista, 1a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 55). 
20 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Empresas Estatais. O regime jurídico das empresas públicas e sociedades de 
economia mista, 1a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 56. 
21 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Empresas Estatais. O regime jurídico das empresas públicas e sociedades de 
economia mista, 1a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 35. 
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Em todas as formas de atuação do Estado, invoca-se o princípio da subsidiariedade, 

segundo o qual o Estado deve atuar em relação à economia apenas quando a iniciativa privada 

não conseguir satisfatoriamente atender os interesses sociais ligados a determinada atividade 

econômica. Qualquer atuação do Estado sem que se vislumbre essa necessidade poderá ser 

considerada ilegítima e inconstitucional.  

Este princípio tem como fundamento a expressão do elemento necessidade do princípio 

da proporcionalidade à medida que a atuação do Estado apenas será legítima quando for, entre 

os vários meios cogitáveis, o menos restritivo da iniciativa privada, ou o estritamente necessário 

para a realização dos valores públicos. Aliás, o fundamento constitucional da subsidiariedade é 

o caput do art. 173, de acordo com o que, conforme se verá mais adiante, o Estado apenas 

explorará atividades econômicas em caso de relevante interesse coletivo ou segurança 

nacional.22 23 

Nesses termos, considerando as classificações ora mencionadas quanto às formas de 

atuação do Estado na economia, pode-se afirmar que a sociedade de economia mista, entidade 

integrante da Administração Pública indireta, objeto de estudo do presente trabalho, é um 

instrumento de participação do Estado na economia, seja, como nas palavras de Eros Roberto 

Grau, uma modalidade de intervenção por absorção ou participação, caso se trate de um 

monopólio ou não; ou uma forma de atuação direta do Estado na economia, quer se refira às 

classificações de Celso Antônio Bandeira de Mello ou Alexandre dos Santos Aragão. 

 

1.2 Sociedades de economia mista como instrumento formal de participação do Estado 

brasileiro na economia 

 

O Poder Público, com vistas a desempenhar as atividades que lhe são imbuídas pelo 

ordenamento jurídico pátrio, concebe diversos modelos operacionais, dentre os quais a 

instituição de pessoas de direito público, como as autarquias, e também as de direito privado, 

que é o caso das empresas públicas e das sociedades de economia mista, sendo estas espécies 

do gênero “empresas estatais”. Assim, as sociedades de economia mista, tal como as empresas 

                                                
22 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Empresas Estatais. O regime jurídico das empresas públicas e sociedades de 
economia mista, 1a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 91-94.  
23 Com relação a este excerto é interessante destacar que Alexandre dos Santos Aragão faz uma ressalva quanto à 
menção do termo “segurança nacional” no art. 173 da Constituição Federal, tendo em vista se tratar de um termo 
despiciendo por já estar contemplado no “relevante interesse coletivo”. Além disso, afirma o referido autor que 
não é a atividade econômica em si que tem que ser de “relevante interesse coletivo”, mas, sim, a atuação do Estado 
nela (ARAGÃO, Alexandre Santos de. Empresas Estatais. O regime jurídico das empresas públicas e sociedades 
de economia mista, 1a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 94-95). 
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públicas e demais entidades personalizadas geradas pelo Estado, são consideradas meros 

instrumentos de atuação do Estado24. 

Anteriormente à instituição das estatais, as formas de atuação estatal de maior prestígio 

eram as autarquias e as concessões atribuídas a particulares. No entanto, dado que alguns novos 

empreendimentos estatais não configuravam como serviços públicos propriamente ditos, mas 

sim como atividades industriais e mercantis, exigindo, portanto, um outro meio de ação, e 

também ao fato de que o Poder Público com relação a tais atividades tinha por objetivo buscar 

maior eficiência, o Estado tomou de empréstimo os figurinos do direito privado e passou a 

adotar-lhe os processos de ação, constituindo pessoas modeladas à semelhança das sociedades 

comerciais para a prestação dos mais variados serviços25.  

Nesse cenário, surgiram inúmeras sociedades de economia mista e também empresas 

públicas, além de fundações públicas. De fato, nos países subdesenvolvidos, preocupados em 

acelerar o desenvolvimento de certos setores econômicos vitais, tais como o Brasil, as razões 

específicas que levaram ao surgimento de tais entidades podem se resumir tanto na necessidade 

de satisfação de áreas não supridas ou insuficientemente supridas pela iniciativa privada quanto 

em áreas que por sua importância estratégica, ou por fatores internacionais perturbadores, 

requeriam o desempenho exclusivo de organismos estatais26. 

Sendo, portanto, instrumentais do Estado na medida em que servem à realização dos 

interesses da coletividade, as sociedades de economia mista gravitam na órbita pública e, além 

de servirem como meio para a realização de interesses do todo social, dispõem de recursos, no 

todo ou em parte, originários de fonte pública e encontram-se sujeitas a todos os controles 

públicos necessários para a verificação de que, ao desenvolverem suas atividades, manter-se-

ão estritamente vinculadas ao cumprimento do escopo para o qual foram concebidas e atenderão 

aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência nos termos 

do caput do artigo 37 da Constituição Federal, dentre outros princípios constitucionais 

implícitos e infraconstitucionais igualmente aplicáveis. 

O traço essencial caracterizador das sociedades de economia mista é de se constituírem 

como auxiliares do Poder Público e, considerando que os interesses que buscam transcendem 

os meramente privados, a própria lei estabelece que, apesar de possuírem parte do capital social 

                                                
24 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Sociedades Mistas, Empresas Públicas e o Regime de Direito Público. 
Fórum Administrativo – Direito Público – FA, Belo Horizonte, ano 2, n. 17, jul. 2002. Disponível em: 
<http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=2142>. Acesso em: 3 set. 2016. 
25 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Prestação de Serviços Públicos e Administração Indireta. 2a ed., 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, p. 87-88. 
26 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Prestação de Serviços Públicos e Administração Indireta. 2a ed., 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, p. 89. 
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cuja titularidade pertence a entes privados, a supremacia acionária votante de tais entidades terá 

que ser governamental. Nesse sentido, conforme apregoa Celso Antônio Bandeira de Mello, o 

intuito é justamente garantir que o seu controle absoluto seja da alçada do Estado ou de 

quaisquer de suas criaturas auxiliares, sem que se possa repartir as decisões sobre qualquer 

assunto com os particulares27.  

Analisando a expressão “empresas estatais”, cabe ressaltar que o entendimento de 

Ricardo Marcondes Martins no sentido de que a ênfase deve estar no segundo termo, “estatais”, 

em detrimento do primeiro, “empresas”, já que se tratam de entidades pertencentes à 

Administração Pública e que, portanto, tornam presente o Estado nas relações jurídicas, apesar 

de serem empresas. Para o autor, a forma é secundária, sendo o regime jurídico incidente 

estabelecido mais pelo fato de tais entidades serem estatais do que pelo fato de serem 

empresas28. 

Vale apenas consignar que com a expressão “empresas estatais” são designadas todas 

as entidades, civis ou empresariais, de que o Estado tenha controle acionário, diretamente ou 

por meio de outra entidade da Administração Pública indireta, abrangendo, portanto, a empresa 

pública, a sociedade de economia mista e suas subsidiárias, além de outras empresas que não 

tenham essa natureza e às quais a Constituição faz referência, em vários dispositivos, quais 

sejam, art. 37, XVII; art. 71, II; art. 165, §5o, II e art. 173, §1o29. 

 

1.3 A Constituição Federal de 1988 e as empresas estatais 

 

A Constituição faz referência ao tema das empresas estatais no seu Capítulo I chamado 

“Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica” do Título VII denominado “Da Ordem 

Econômica e Financeira”, em especial, nos artigos 173 e seguintes.  

Sobre ordem econômica constitucional, discorreu Eros Roberto Grau na obra “A Ordem 

Econômica na Constituição de 1988”30 que o seu conceito não enseja e não viabiliza a aplicação 

de normas jurídicas, não sendo, por conseguinte, um conceito jurídico. A ordem econômica 

constitucional, assim, reflete o mundo do ser e não do dever ser, prestando-se unicamente a 

                                                
27 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 33a ed., São Paulo: Malheiros, 
2016, p. 198. 
28 MARTINS, Ricardo Marcondes. “Estatuto das Empresas Estatais à luz da Constituição Federal”. In: DAL 
POZZO, Augusto Neves; MARTINS, Ricardo Marcondes. Estatuto Jurídico das Empresas Estatais. 1a ed., São 
Paulo: Contracorrente, 2018, p. 34. 
29 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 553. 
30 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 17a ed., São Paulo: Malheiros, 2015, p. 
85-88. 
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indicar, topologicamente, no texto constitucional, as disposições que, em seu conjunto, a 

institucionalizam. 

O autor explicita três razões pelas quais a expressão e o conceito de ordem econômica 

são termos equívocos, a saber: (i) na Constituição de 1988, várias disposições operam a 

institucionalização da ordem econômica, ou seja, mundo do ser, e não se enquadram no Título 

da Ordem Econômica e Financeira, como, por exemplo, os seus arts. 1o e 3o; (ii) é importante 

distinguir a ordem econômica constitucional formal da ordem econômica material e, neste caso, 

duas perturbações se apresentam: (a) a ordem econômica (mundo do dever ser) não se esgota 

no nível constitucional, completando-se pela legislação infraconstitucional, como, por 

exemplo, o §4o do art. 173 e o art. 186 do texto constitucional; e, ademais, nem todas as 

disposições inseridas no referido Título se compõem no quadro da ordem econômica formal, 

por exemplo, o §3o do art. 173, entre outros; e (b) há uma certa imprecisão com relação à ordem 

econômica material no sentido de que nem todas as disposições constantes do Título da Ordem 

Econômica se compõem no quadro da ordem econômica (constitucional), deixando margem a 

um questionamento sobre a possibilidade ou não de se bipartir em ordem econômica material 

(constitucional) e ordem econômica material (não constitucional). O autor, ainda, considera que 

a ordem econômica se refere a uma parcela da ordem jurídica e não da ordem jurídica 

constitucional tendo em vista ser a ordem econômica resultado da transformação da 

Constituição de estatutária para diretiva; e (iii) no próprio texto da Constituição Federal a 

expressão “ordem econômica” aparece conotando diversos significados, a saber: no caput do 

art. 170 a expressão indica “mundo do ser”, enquanto que no §5o do art. 173, “mundo do dever 

ser”.  Quanto a este último dispositivo constitucional ressalta o autor a equivocidade, visto que 

as expressões “ordem econômica e financeira” e “economia popular” não são homólogas e, 

além disso, indaga se o ato praticado não contra a ordem econômica (constitucional) formal, 

mas sim contra a ordem econômica material (não constitucional) também sujeitaria a pessoa 

jurídica e seus dirigentes às punições do referido enunciado.  

Com relação ao tema das empresas estatais propriamente dito, cumpre iniciar a análise 

do texto constitucional pelo estudo detalhado do art. 173, tendo em vista ser este o fundamento 

constitucional da Lei n.º 13.303, de 30 de junho de 2016, e também o responsável por fornecer 

as diretrizes e princípios constitucionais que compreendem as entidades da Administração 

Pública indireta sob análise, quais sejam, as sociedades de economia mista. 

O art. 173 foi objeto de uma reforma constitucional empreendida pela Emenda 

Constitucional n.º 19, em 4 de junho de 1998, conhecida como “Emendão”, que veio com o 

suporte fundamental no denominado Plano Diretor da Reforma do Estado. O discurso quando 
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da aprovação desta Emenda era o da necessidade de uma reforma do Estado e de uma reforma 

administrativa, indispensáveis ao desenvolvimento nacional, já que o cenário mundial 

caminhava para a globalização. No entendimento dos seus defensores, tratava-se de um 

aprimoramento do Estado e da Administração Pública, uma busca de maior eficiência e melhor 

adequação dos objetivos nacionais. Propugnou-se, portanto, a adoção de novo regime que 

suplantasse o modelo burocrático, este fundado, basicamente, no controle prévio da 

Administração Pública, com normas rígidas, estabilidade rígida e um regime jurídico único. O 

novo regime, por outro lado, era um modelo de administração pública inspirado em larga 

medida na experiência da iniciativa privada, sendo denominado de modelo gerencial da 

administração pública, que se baseava na confiança depositada no Estado, na Administração 

Pública, de modo que se poderia recorrer a um modelo de maior liberdade e flexibilidade e, 

inclusive, eliminar a obrigatoriedade do denominado regime jurídico único31 32.  

Comparativamente à Constituição Federal de 24 de janeiro de 1967, alterada pela 

Emenda Constitucional n.º 1, de 17 de outubro de 1969, em seu art. 170, §1o33, afirma-se que 

houve uma ampliação quanto à possibilidade de atuação direta do Estado no domínio 

econômico. A Constituição anterior, no referido dispositivo, apenas permitia a atuação direta 

estatal com o fim de subsidiar a iniciativa privada, enquanto que a Constituição Federal de 1988 

permite, genericamente, a atuação direta para fins de segurança nacional ou relevante interesse 

coletivo, deixando à legislação ordinária a tarefa de definir o alcance dessas expressões34.  

A Constituição Federal, no caput do art. 173, enuncia as hipóteses em que se permite a 

exploração direta de atividade econômica pelo Estado, indicando no seu §1o o respectivo regime 

jurídico a que se sujeitam a empresa pública, a sociedade de economia mista e suas subsidiárias 

que explorem “atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação 

                                                
31 CAMMAROSANO, Márcio. Servidores Públicos. Boletim de Direito Municipal, São Paulo, ano XXII, n. 3, 
2006.  
32 Ricardo Marcondes Martins destaca que, na reforma de 1988 empreendida pela Emenda Constitucional n.º 
19/98, a vontade era a submissão completa das empresas estatais ao Direito privado. No entanto, não houve apoio 
para tanto, sendo que todas as regras constitucionais que impunham a incidência do Direito Administrativo às 
empresas estatais foram mantidas (MARTINS, Ricardo Marcondes. “Estatuto das Empresas Estatais à luz da 
Constituição Federal”. In: DAL POZZO, Augusto Neves; MARTINS, Ricardo Marcondes. Estatuto Jurídico das 
Empresas Estatais. 1a ed., São Paulo: Contracorrente, 2018, p. 49). 
33 Art. 170. Às emprêsas privadas compete, preferencialmente, com o estímulo e o apoio do Estado, organizar e 
explorar as atividades econômicas. 
§ 1º Apenas em caráter suplementar da iniciativa privada o Estado organizará e explorará diretamente a atividade 
econômica. 
§ 2º Na exploração, pelo Estado, da atividade econômica, as emprêsas públicas e as sociedades de economia mista 
reger-se-ão pelas normas aplicáveis às emprêsas privadas, inclusive quanto ao direito do trabalho e ao das 
obrigações. 
§ 3º A emprêsa pública que explorar atividade não monopolizada ficará sujeita ao mesmo regime tributário 
aplicável às emprêsas privadas. 
34 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 553. 
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de serviços”, e, no art. 175, prescreve a prestação de serviços como atribuição do Poder Público. 

Além desses dois dispositivos, o art. 174 dispõe sobre a atuação do Estado como agente 

normativo e regulador da atividade econômica. 

 

1.3.1 Distinção entre entidades exploradoras de atividade econômica e prestadoras de 

serviços públicos 

 

Segundo a doutrina brasileira tradicional, a Constituição Federal de 1988 distingue 

expressamente o regime jurídico aplicável às entidades estatais prestadoras de serviço público 

das que exploram atividade econômica35. Essa diferenciação é extraída do confronto entre os 

arts. 173 e 175 da Constituição Federal. No entanto, é perceptível na doutrina brasileira uma 

tendência contrária à dicotomia de regimes jurídicos, sustentando-se que tanto as entidades 

exploradoras de atividade econômica quanto as prestadoras de serviços públicos deveriam se 

submeter ao mesmo regime36. 

Eros Roberto Grau considera “atividade econômica” como o gênero que compreende 

duas espécies: o “serviço público” e a “atividade econômica”. Assim, ele caracteriza a primeira 

espécie como “atividade econômica em sentido amplo” e a última como “atividade econômica 

em sentido estrito”. Na verdade, rigorosamente, segundo o entendimento do doutrinador, não 

se tratam de apenas duas espécies, mas sim de três, porque ele ainda acrescenta as “atividades 

ilícitas”, definindo-as como as atividades econômicas em sentido amplo cujo exercício é vedado 

pela lei, p.ex., produção e comércio de drogas, proxenetismo37. 

Quanto ao serviço público, apresenta-se o conceito elaborado por Celso Antônio 

Bandeira de Mello: 

 
Serviço público é toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade 
material destinada à satisfação da coletividade em geral, mas fruível 
singularmente pelos administrados, que o Estado assume como pertinente a 

                                                
35 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 17a ed., São Paulo: Malheiros, 2015, p. 
137-139; BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 33a ed., São Paulo: 
Malheiros, 2016, p. 713; DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30a ed., Rio de Janeiro: 
Forense, 2017, p. 554; MARTINS, Ricardo Marcondes. “Estatuto das Empresas Estatais à luz da Constituição 
Federal”. In: DAL POZZO, Augusto Neves; MARTINS, Ricardo Marcondes. Estatuto Jurídico das Empresas 
Estatais. 1a ed., São Paulo: Contracorrente, 2018, p. 55. 
36 SCHIRATO, Victor Rhein. As empresas estatais no Direito Administrativo Econômico atual, 1a ed., São 
Paulo: Saraiva, 2016, p. 96 e sgs.; ARAGÃO, Alexandre Santos de. Empresas Estatais. O regime jurídico das 
empresas públicas e sociedades de economia mista, 1a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 207-208; FIDALGO, 
Carolina Barros. O Estado Empresário, 1a ed., São Paulo: Almedina, 2017, p. 237 e sgs. 
37 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 17a ed., São Paulo: Malheiros, 2015, 
p. 100-101. 
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seus deveres e presta por si mesmo ou por quem lhe faça as vezes, sob um 
regime de Direito Público – portanto, consagrador de prerrogativas de 
supremacia e de restrições especiais –, instituído em favor dos interesses 
definidos como públicos no sistema normativo38. 

 

Afirma o autor39 que certas atividades referentes à prestação de utilidade ou comodidade 

material, destinadas a satisfazer a coletividade em geral, são qualificadas como serviços 

públicos quando, em determinado tempo e lugar, o Estado julga que não convém relegá-las 

simplesmente à livre iniciativa por serem relevantes e pelo fato de que não é socialmente 

desejável que tais atividades fiquem tão somente submetidas à fiscalização e controles que 

exerce sobre as atividades privadas (“poder de polícia”)40 41.  

Segundo Eros Roberto Grau, é inteiramente equivocada a tentativa de conceituar o 

serviço público como atividade sujeita a regime de serviço público, visto que privilegiar-se-ia 

a forma em detrimento do conteúdo, além de incorrer em uma tautologia no sentido de que 

determinada atividade fica sujeita a regime de serviço público por ser serviço público, e não o 

contrário. O autor ainda assinala que a mera atribuição de determinada competência referente 

                                                
38 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 33a ed., São Paulo: Malheiros, 
2016, p. 699. 
39 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 33a ed., São Paulo: Malheiros, 
2016, p. 698-699. 
40 Os requisitos apresentados por Celso Antônio Bandeira de Mello quanto à noção de serviço público podem ser, 
suscintamente, descritos como segue: o primeiro é que se deve tratar da prestação de uma atividade e não de uma 
obra ou produto no qual se haja cristalizado dada atividade, como fruto acabado dela; o segundo é que se trate de 
um desempenho cujo objeto é a prestação de atividade material e não de atividade nucleada na produção de atos 
jurídicos administrativos; o terceiro é que seja proposto para atender a conveniências ou necessidades da 
coletividade em geral e que sejam singularmente fruíveis pelos indivíduos; o quarto é que o Estado o repute 
particularmente importante para a satisfação dos interesses coletivos; o quinto é que o Estado o tenha qualificado 
como pertinente a si próprio; e o sexto é de caráter formal, qual seja, trate-se de atividade submetida ao “regime 
jurídico de direito público” (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Serviço Público e Concessão de Serviço 
Público. 1a ed., São Paulo: Malheiros, 2017, p. 75-80). Para o autor, a noção de serviço público deve 
necessariamente compor dois elementos: (i) o substrato material, que consiste na prestação de utilidade ou 
comodidade fruível singularmente pelos administrados e (ii) o traço formal (indispensável), que justamente lhe 
permite o caráter de noção jurídica, qual seja o de um específico regime de Direito Público (BANDEIRA DE 
MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 33a ed., São Paulo: Malheiros, 2016, p. 702). 
41 Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, a enumeração dos serviços que a Constituição Federal considera 
públicos não é exaustiva. Com base no texto constitucional é possível elencar as seguintes hipóteses de serviços 
públicos: (i) serviços de prestação obrigatória e exclusiva do Estado: os que só podem ser prestados pelo próprio 
Estado, quais sejam, o serviço postal e correio aéreo nacional (art. 21, X, Constituição Federal); (ii) serviços que 
o Estado tem obrigação de prestar e obrigação de conceder: o Estado, apesar de ser obrigado a prestar por si ou 
por entidade sua, é também obrigado a oferecer em concessão, permissão ou autorização, quais sejam, os serviços 
de radiofusão sonora (rádio) ou de sons e imagens (televisão) (art. 223 da Constituição Federal); (iii) serviços que 
o Estado tem obrigação de prestar, mas sem exclusividade: os que o Estado não pode permitir que sejam prestados 
exclusivamente por terceiros, podendo ser por atividade privada livre, ou por meio de concessão, autorização ou 
permissão, quais sejam, os serviços de educação, saúde, previdência social, assistência social ou de radiofusão 
sonora e de sons e imagens; (iv) serviços que o Estado não é obrigado a prestar, mas, não os prestando, terá que 
promover-lhes a prestação, mediante concessão ou permissão: são todos os demais serviços públicos, ou seja, os 
arrolados no art. 21, XI e XII, Constituição Federal (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito 
Administrativo. 33a ed., São Paulo: Malheiros, 2016, p. 715-718). 
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à prestação de serviços ao Estado pela Constituição Federal não é suficiente para definir tal 

prestação como serviço público, sendo que sempre deverá se proceder à verificação quanto às 

razoes da atribuição constitucional do exercício de determinada competência ao Estado42 43  

Assim, tanto no caso do inciso XXIII do art. 21, quanto no do art. 177, ambos da 

Constituição Federal, o Estado atua no campo da atividade econômica em sentido estrito, como 

agente econômico, e não como prestador de serviços públicos, já que as razões conferidas aos 

imperativos de segurança nacional é que justificam a previsão constitucional de atuação do 

Estado nesse sentido. De fato, o que determina a caracterização de certa atividade econômica 

em sentido amplo como serviço público é a sua vinculação ao interesse social, que não é o 

interesse coletivo presente no art. 173 da Constituição Federal44 45. 

Alexandre dos Santos Aragão afirma que serviço público é a atividade econômica em 

sentido amplo que o Estado toma como sua em razão da pertinência que possui com 

necessidades ou utilidades coletivas46.  

No que diz respeito à atividade econômica em sentido estrito, por sua vez, em primeiro 

lugar, são assim consideradas as atividades e bens que a Constituição Federal estabelece como 

monopólio em favor da União, quais sejam, os arts. 20, 21, XXIII, 176 e 177, sendo tais 

hipóteses “numerus clausus”, o que enseja, portanto, a impossibilidade de qualquer delegação 

pelo constituinte para que o legislador possa criar outras além das já previstas expressamente 

no texto constitucional47.  

Além dessas atividades e bens, o caput do art. 173 da Constituição Federal autoriza o 

Estado a explorar diretamente a atividade econômica em sentido estrito apenas em regime de 

concorrência com a iniciativa privada e desde que necessária aos imperativos da segurança 

nacional ou ao atendimento de relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Assim, 

neste caso, o Estado poderá atuar diretamente na economia, desde que respeite os princípios da 

                                                
42 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 17a ed., São Paulo: Malheiros, 2015, p. 
114. 
43 Eros Roberto Grau explicita que será serviço público se atender à imposição dos interesses do trabalho, no seu 
confronto com os interesses do capital, mas não o será se outras razões determinaram a atribuição desse exercício 
pelo Estado (GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 17a ed., São Paulo: 
Malheiros, 2015, p. 114). 
44 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 17a ed., São Paulo: Malheiros, 2015, p. 
124. 
45 Eros Roberto Grau ressalta que o interesse coletivo e o interesse social são distintos. O interesse social está 
ligado à coesão social, aferido no plano do Estado, plano da universalidade, enquanto que o interesse coletivo é 
aferido no plano da sociedade civil, expressando particularismos e interesses corporativos (GRAU, Eros Roberto. 
A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 17a ed., São Paulo: Malheiros, 2015, p. 125). 
46 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos Serviços Públicos, 4a ed., Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 144. 
47 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos Serviços Públicos, 4a ed., Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 145. 
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liberdade de iniciativa e da livre concorrência, e os conceitos jurídicos indeterminados lá 

dispostos48.  

Seguindo a linha da doutrina brasileira tradicional, o art. 173, caput e seu §1o referem-

se, portanto, unicamente à atividade econômica em sentido estrito, já que o caput do dispositivo 

trata da atuação do Estado como agente econômico na seara de titularidade do setor privado, 

sendo atividade típica dos particulares, e não às entidades prestadoras de serviços públicos, 

consideradas atividades estatais por excelência, típicas do Poder Público49, e o §1o, a partir da 

análise da nova redação dada pela Emenda Constitucional n.º 19/98 e da referência disposta por 

esta própria Emenda no inciso XXVII do art. 22 do texto constitucional50, abrange tão somente 

                                                
48 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos Serviços Públicos, 4a ed., Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 144. 
49 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Licitação nas estatais em face da E.C. Nº 19. Fórum de Contratação 
e Gestão Pública – FCGP, Belo Horizonte, ano 1, n. 7, jul. 2002. Disponível em: 
<http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=7085>. Acesso em: 3 set. 2016. 
50 Destaca-se que o Prof. Eros Roberto Grau parte da análise do art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal 
para a interpretação da abrangência do art. 173, §1o, da Constituição Federal, tendo em vista que a Emenda 
Constitucional n.º 19/98, responsável pelas alterações de ambos os dispositivos, conforme já referido no presente 
trabalho, com o intuito de flexibilizar o regime licitatório e contratual nas empresas estatais, promove no inciso 
XXVII uma divisão quanto aos grupos de normas gerais de licitação e contratação, sendo o primeiro fundado no 
art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e, portanto, aplicável às administrações diretas, autárquicas e 
fundacionais, e o segundo no inciso III do §1o do referido art. 173, aplicável às empresas públicas e sociedades de 
economia mista. A conclusão, portanto, é que, com base no texto do art. 22, inciso XXVII, a União apenas tem 
competência para legislar acerca das normas gerais de licitação e contratação para as empresas públicas e 
sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica e não para as empresas públicas e sociedades 
de economia mista prestadoras de serviços públicos. De fato, quanto a esta interpretação, cabe a crítica do Prof. 
Eros Grau ao chamar a atenção para o fato de que a Emenda Constitucional n.º 19/98, ao redigir as alterações 
acima mencionadas, não primou pela técnica, deixando de regular expressamente a exigência de licitação para as 
contratações de obras, serviços, compras e alienações promovidas pelas empresas estatais prestadoras de serviço 
público. No entanto, tal ausência não pode ser considerada, tendo em vista ser a licitação um procedimento que 
tem por finalidade primordial a satisfação do interesse público e pauta-se pelo princípio da isonomia, tal como os 
concursos públicos. Ademais, seu fundamento encontra-se no princípio republicano, dele decorrendo a abolição 
de quaisquer privilégios, garantindo formalmente a igualdade de oportunidade de acesso a todos que tenham 
interesse em contratar com a Administração Pública (GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na 
Constituição de 1988. 17a ed., São Paulo: Malheiros, 2015, p. 103-104). O Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello 
menciona que o inciso XXVII do art. 22 da Constituição Federal, ao se reportar ao art. 173, §1o, III, deste mesmo 
diploma, deverá ser entendido como tendo se circunscrito às empresas estatais exploradoras de atividade 
econômica, permitindo, assim, que as dificuldades de sua má acomodação à integralidade do sistema licitatório 
previsto para a Administração direta e indireta venham a ser resolvidas pela via legislativa; caso contrário, se se 
entender que o inciso XXVII abarcou as duas espécies de estatais (exploradoras de atividade econômica e 
prestadoras de serviço público) ao fazer a expressa remissão ao art. 173, ter-se-á que concluir que parificou essas 
duas espécies de pessoas jurídicas, pretendendo fazer “tábula rasa” do referido discrímen, ainda que nele se situe 
a separação essencial entre o que é próprio do Estado e o que é próprio dos particulares, com os correlatos regimes 
jurídicos díspares. Essa interpretação gera problemas à medida que o fato de que as prestadoras de serviço público 
não estejam referidas no art. 22, XXVII, da Constituição pode levar ao entendimento de que não se está prevista a 
submissão de tais entidades às normas gerais de licitação e contratos expedidas pela União. No entanto, adotando-
se uma compreensão sistemática da Constituição Federal, poderia se interpretar o dispositivo em questão no 
sentido de que como se reputou as normas gerais necessárias até mesmo para a administração direta dos Estados, 
do Distrito Federal e Municípios, além das suas autarquias e fundações, não seria crível que, incoerentemente, 
deixasse à margem destas normas justamente as empresas prestadoras de serviço público (BANDEIRA DE 
MELLO, Celso Antônio. Licitação nas estatais em face da E.C. Nº 19. Fórum de Contratação e Gestão Pública 
– FCGP, Belo Horizonte, ano 1, n. 7, jul. 2002. Disponível em: 
<http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=7085>. Acesso em: 3 set. 2016). 
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as empresas estatais empreendedoras de atividade econômica em sentido estrito, excluindo-se 

as prestadoras de serviços públicos51 52.  

Ricardo Marcondes Martins afirma que, no Brasil, não houve apoio político para alterar 

os arts. 173 e 175 da Constituição Federal e que, portanto, continua subsistindo na ordem 

constitucional brasileira a divisão entre as atividades materiais, consideradas privadas, que 

integram o campo da ordem econômica, sendo que algumas delas são imputadas ao Estado, 

sendo de sua titularidade, qualificando-se como serviços públicos. Assim, o autor entende que 

toda pretensão legislativa ou doutrinária tendente a atribuir aos serviços públicos o regime 

jurídico das entidades de atividade econômica viola o texto da Constituição Federal vigente53. 

Contrariamente a esse posicionamento, situa-se Victor Rhein Schirato54 que propõe uma 

revisão do entendimento tradicional. Em primeiro lugar, argumenta que a noção de serviço 

público passou por significativas transformações, sendo que o que atualmente se entende por 

serviço público não mais corresponde ao conceito francês e, sim, a uma obrigação do Estado 

para a satisfação de direitos fundamentais dos cidadãos, não mais prestado com exclusividade, 

mas por tantos agentes quanto sejam comportados pelo respectivo mercado. Em segundo lugar, 

também não haveria mais razão para que as atividades econômicas em sentido estrito fossem 

consideradas apartadas e antagônicas aos serviços públicos, sujeitando-se a regimes jurídicos 

completamente distintos. Os serviços públicos atualmente se aproximam muito das atividades 

econômicas e estas não são despidas de essencialidade. Por fim, há o engajamento das empresas 

                                                
51 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 17a ed., São Paulo: Malheiros, 2015, p. 
101-102. 
52 Para Celso Antônio Bandeira de Mello, a interpretação do §1o do art. 173 da Constituição Federal deverá ser 
pautada exclusivamente segundo os critérios atinentes às pessoas jurídicas exploradoras de atividade econômica 
(atividade econômica em sentido estrito) e não por aqueles referentes às entidades prestadoras de serviços públicos. 
Nessa linha, admite Celso Antônio que o excerto final do inciso III do referido parágrafo, qual seja “observados 
os princípios da administração pública” tem como escopo essencial os princípios da administração pública 
operantes na esfera econômica e não os todos os princípios da Administração Pública, já que o que se está em voga 
é um regime distinto daquele que preside o comportamento típico da Administração. De fato, se fosse para 
considerar, no caso especificado, estes últimos princípios ao invés dos primeiros (específicos da esfera econômica), 
a necessidade de um estatuto das estatais, tal como prescreve o §1o do art. 173, contemplando regência específica 
das licitações e contratos que possibilitam a contratação pelas entidades exploradoras de atividade econômica, 
seria inteiramente desprezível, bastando, portanto, a adoção das regras atinentes à Administração direta, suas 
autarquias e fundações. Aliás, é dizer que o próprio inciso II do referido dispositivo estabelece expressamente que 
o estatuto das estatais disporá sobre a sujeição das empresas a ele relacionadas “ao regime jurídico próprio das 
empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias” 

(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Licitação nas estatais em face da E.C. Nº 19. Fórum de Contratação 
e Gestão Pública – FCGP, Belo Horizonte, ano 1, n. 7, jul. 2002. Disponível em: 
<http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=7085>. Acesso em: 3 set. 2016). 
53 MARTINS, Ricardo Marcondes. “Estatuto das Empresas Estatais à luz da Constituição Federal”. In: DAL 
POZZO, Augusto Neves; MARTINS, Ricardo Marcondes. Estatuto Jurídico das Empresas Estatais. 1a ed., São 
Paulo: Contracorrente, 2018, p. 55. 
54 SCHIRATO, Victor Rhein. As empresas estatais no Direito Administrativo Econômico atual, 1a ed., São 
Paulo: Saraiva, 2016, p. 97. 



 27 

estatais em outras funções públicas, o que requerer um regime jurídico próprio, totalmente 

diferente do atribuído às entidades exploradoras de atividade econômica e também das 

prestadoras de serviços públicos. 

Em razão da evolução da complexidade da organização administrativa, Marçal Justen 

Filho pontua que se torna bastante problemática a aplicação da dicotomia exploração de 

atividade econômica e prestação de serviços públicos para as entidades atuais. Em especial, tal 

complexidade tem como cerne a acumulação de atividades de natureza distinta por uma única 

e mesma entidade, de modo que não é mais possível rotular o seu desempenho como apenas 

prestação de serviço público ou atividade econômica em sentido estrito. De fato, quando se 

organiza uma estrutura de bens e pessoas para a prestação de serviços públicos, é claramente 

possível, em dada situação, criar condições para a exploração de outras atividades econômicas 

e, como o Estado tem o dever de ampliar ao máximo o desenvolvimento dos projetos conexos 

e conjugados com a prestação de serviços públicos, a sua ausência neste caso evidenciaria uma 

verdadeira infração ao princípio da indisponibilidade do interesse público55. 

Especificamente, no que concerne à aplicabilidade da Lei n.º 13.303/16, tal como se 

verá adiante, a adoção do posicionamento da doutrina brasileira tradicional acarreta reflexos na 

interpretação do seu art. 1º, que dispõe expressamente que a regulamentação do referido 

diploma legal abrange o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista 

e de suas subsidiárias, incluindo toda e qualquer empresa pública e sociedade de economia 

mista da União, Estados, Distrito Federal e Municípios que explore atividade econômica de 

produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, ainda que a atividade 

econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União ou seja de prestação de serviços 

públicos.  

 

1.3.2 Sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas 

 

A discussão acerca da sujeição das empresas estatais ao regime próprio das empresas 

privadas diz respeito, essencialmente, à análise do inciso II do §1o do art. 173 da Constituição 

Federal, que estabelece que o estatuto jurídico das empresas estatais e de suas subsidiárias, que 

explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de 

                                                
55 JUSTEN FILHO, Marçal. “Empresas Estatais e a Superação da Dicotomia ‘Prestação de Serviço Público/ 
Exploração de Atividade Econômica’”. In: FIGUEIREDO, Marcelo; PONTES FILHO, Valmir. Estudos de 
Direito Público em homenagem a Celso Antônio Bandeira de Mello. 1a ed., São Paulo: Malheiros, 2006, p. 409 
e ss. 
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serviços disporá sobre a sujeição ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto 

aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. 

Celso Antônio Bandeira de Mello entende que o regime das empresas estatais, sejam 

elas prestadoras de serviços públicos ou exploradoras de atividade econômica, não é o mesmo 

das empresas privadas em geral. A partir da análise de vários dispositivos constitucionais56, o 

autor conclui que estes compõem um regime peculiar não aplicável às pessoas de direito 

privado em geral e, assim, o art. 173, §1o, II, ao dispor sobre a sujeição ao regime próprio das 

empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e 

tributários, expressou-se de modo bastante imperfeito57.  

Segundo Ricardo Marcondes Martins, o tema das empresas estatais é marcado por dois 

vícios de pressupostos metodológicos. O primeiro, mais claramente perceptível, refere-se ao 

fato de que não é possível cogitar que a Administração Pública possa assumir a situação jurídica 

de um particular e atuar como se possuísse a esfera jurídica da liberdade, em que as decisões 

são pautadas pelo livre-arbítrio, na busca, portanto, da realização dos interesses próprios, 

desvinculados da análise global dos valores jurídicos incidentes. Nesse sentido, é contrário ao 

texto constitucional toda a pretensão de transformar a pessoa jurídica estatal em um particular, 

prevalecendo um ambiente de decisões livres e o livre-arbítrio dos agentes58 59. 

                                                
56 Para tanto, Celso Antônio Bandeira de Mello cita vários dispositivos constitucionais que, segundo ele, embasam 
o seu entendimento, quais sejam, os art. 5o, LXXIII; art. 14; art. 37, caput, II, XVII, XIX, XX; art. 49, X; art. 52, 
VII; art. 54; art. 71, II, III e IV; art. 165, §5o; art. 169, §1o (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de 
Direito Administrativo. 33a ed., São Paulo: Malheiros, 2016, p. 205-207). 
57 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 33a ed., São Paulo: Malheiros, 
2016, p. 207. 
58 MARTINS, Ricardo Marcondes. “Estatuto das Empresas Estatais à luz da Constituição Federal”. In: DAL 
POZZO, Augusto Neves; MARTINS, Ricardo Marcondes. Estatuto Jurídico das Empresas Estatais. 1a ed., São 
Paulo: Contracorrente, 2018, p. 28-31. 
59 Com relação a esse vício metodológico explicitado por Ricardo Marcondes Martins, vale destacar o argumento 
por ele trazido acerca da diferenciação entre interesse primário e interesse secundário, proposto pela doutrina 
italiana e difundido por Celso Antônio Bandeira de Mello (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de 
Direito Administrativo. 33a ed., São Paulo: Malheiros, 2016, p. 65-66), e sua consequente repercussão na seara 
do Direito Administrativo, no que tange às empresas estatais. O interesse primário decorre do correto cumprimento 
da Constituição e das leis vigentes no país, enquanto que o interesse secundário é o interesse próprio da pessoa 
jurídica. Ricardo Marcondes Martins alerta para o fato de que o entendimento de parcela da doutrina e 
jurisprudência brasileiras que defendem ser possível a Administração Pública perseguir interesses próprios, campo 
dos interesses secundários, que seriam disponíveis, em contrapartida aos interesses primários, indisponíveis, é 
equivocado. Para o doutrinador, seguindo a linha de Alessi (MARTINS, Ricardo Marcondes. “Estatuto das 
Empresas Estatais à luz da Constituição Federal”. In: DAL POZZO, Augusto Neves; MARTINS, Ricardo 
Marcondes. Estatuto Jurídico das Empresas Estatais. 1a ed., São Paulo: Contracorrente, 2018, p. 33, apud 
ALESSI, Renato. Principi di diritto amministrativo. Vol. I. Milano: Giuffrè, 1966, p. 201) e de Celso Antônio 
Bandeira de Mello (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 33a ed., São 
Paulo: Malheiros, 2016, p. 67), o interesse secundário apenas pode ser perseguido pela Administração quando for 
coincidente com o interesse primário. Assim, não basta que esse interesse secundário seja compatível com o 
primário, ele terá que ser coincidente, ou seja, igual ao interesse primário. Em outras palavras, o interesse 
secundário não tem por si só autonomia e, nesse sentido, a Administração Pública só poderá perseguir o interesse 
primário e, quando perseguir o interesse secundário, somente se este for o interesse primário. A empresa estatal, 
portanto, não é privada e não possui liberdade de atuação, não podendo perseguir qualquer interesse secundário 
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O segundo vício metodológico reside no entendimento de quem analisa a empresa 

estatal a partir do conceito privado de empresa. Considerando as particularidades da 

Administração Pública e partindo-se da premissa de que o lucro é incompatível com a atuação 

pública60, o conceito de “empresa”, tal como formulado no Direito privado, não se adequa bem 

quando se trata da atuação administrativa. De fato, para o autor, a sociedade de economia mista 

não é “empresa” nos moldes do conceito privado61.  

Contrariamente a esse entendimento, para Maria Sylvia Zanella di Pietro62, a conclusão 

que se extrai a partir da análise do texto constitucional é a de que, quando o Estado por 

intermédio das empresas estatais, exerce atividade econômica, na seara preferencialmente 

reservada ao particular, o Estado obedece, no silêncio da lei, a normas de direito privado. Para 

a autora, essas normas são a regra e, consequentemente, o direito público é a exceção e, nesse 

sentido, deve ser interpretado restritivamente. Ademais, outra conclusão da autora é no sentido 

de que, se a própria Constituição estabelece o regime jurídico de direito privado, as derrogações 

a tal regime somente poderão ser admitidas se delas decorrerem implícita ou explicitamente, o 

que significa que a lei ordinária não pode derrogar o direito comum se tal possibilidade não for 

admitida pela Constituição63. 

Alexandre Santos de Aragão, com a ressalva de que não adota a visão dicotômica 

absoluta entre direito privado e direito público64, destaca que a paridade de regime com a 

iniciativa privada, em geral, realmente implica a aplicação do direito privado às empresas 

estatais, mas não necessariamente apenas dele. A referência à tal paridade não guarda qualquer 

relação de equivalência absoluta com a aplicação do direito privado; de fato, contém essa 

remissão, mas não se esgota nela65. Assim, para o autor, o mais correto seria afirmar que não 

se trata propriamente de um regime jurídico nem de direito privado, nem de direito público, 

                                                
que não seja coincidente com o primário (MARTINS, Ricardo Marcondes. “Estatuto das Empresas Estatais à luz 
da Constituição Federal”. In: DAL POZZO, Augusto Neves; MARTINS, Ricardo Marcondes. Estatuto Jurídico 
das Empresas Estatais. 1a ed., São Paulo: Contracorrente, 2018, p. 32-33).  
60 Ressalta-se que existem entendimentos contrários quanto à incompatibilidade de geração de lucros pela atuação 
pública, conforme se verá mais adiante.  
61 MARTINS, Ricardo Marcondes. “Estatuto das Empresas Estatais à luz da Constituição Federal”. In: DAL 
POZZO, Augusto Neves; MARTINS, Ricardo Marcondes. Estatuto Jurídico das Empresas Estatais. 1a ed., São 
Paulo: Contracorrente, 2018, p. 34. 
62 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 554. 
63 Maria Sylvia Zanella di Pietro ressalta que tais conclusões apenas se aplicam quando as empresas estatais forem 
instituídas para atuar na área da iniciativa privada (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 
30a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 554).  
64 Para o autor, muitas das fronteiras entre o direito público e o direito privado já foram superadas e se misturaram, 
mas enfatiza que, para fins metodológicos, a distinção ainda guarda utilidade (ARAGÃO, Alexandre Santos de. 
Empresas Estatais. O regime jurídico das empresas públicas e sociedades de economia mista, 1a ed., Rio de 
Janeiro: Forense, 2017, p. 107). 
65 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Empresas Estatais. O regime jurídico das empresas públicas e sociedades de 
economia mista, 1a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 107. 



 30 

tampouco de direito privado com derrogações de direito público, mas sim de outro regime 

jurídico, híbrido e atípico, que decorre da junção de elementos de ambos, que ao serem 

colocados em um mesmo ambiente, se modificam recíproca e intrinsecamente, de maneira que 

nem o elemento de direito privado o será como se estivesse sendo aplicado a um particular, 

nem os elementos de direito público que continuarem sendo aplicáveis às estatais o serão como 

incidem sobre o geral dos organismos públicos66.  

José dos Santos Carvalho Filho defende que as empresas estatais, por exibirem dois 

aspectos inerentes à sua condição jurídica, quais sejam, o de serem pessoas jurídicas de direito 

privado e o de serem pessoas sob o controle do Estado, não estão sujeitas nem inteiramente ao 

regime de direito privado e nem inteiramente ao de direito público. Pode-se dizer que seu 

regime tem natureza híbrida, já que sofrem o influxo de normas de direito privado em alguns 

setores em que atuam e de normas de direito público em outros desses setores. No entanto, 

quanto ao exercício em si da atividade econômica, o autor afirma que predominam as normas 

de direito privado, o que, portanto, se ajusta bem à condição dessas entidades como 

instrumentos do Estado-empresário67. 

De fato, a depender da seara em que atua, seja pública ou privada, o Estado deve se 

sujeitar às normas dos diferentes regimes jurídicos. Na hipótese do exercício da atividade 

econômica pelas empresas estatais, como a própria Constituição estabelece, o Estado, por atuar 

em um campo reservado à iniciativa privada, deve se sujeitar às normas ali impostas, sem se 

colocar em qualquer posição de superioridade com relação aos agentes privados. O que se 

almeja, portanto, neste caso, é simplesmente evitar qualquer concorrência desleal que possa 

emanar do desempenho do Estado em um campo alheio ao setor público. 

A finalidade precípua do art. 173, §1o, II, da Constituição Federal, ao dispor sobre a 

sujeição das empresas estatais exploradoras de atividade econômica ao regime próprio das 

empresas privadas, é, portanto, evitar a concorrência desleal entre as empresas estatais e as 

privadas que atuam no mesmo setor econômico; caso contrário, poderia haver um grande 

desequilíbrio, inclusive prejudicial aos próprios interesses da sociedade civil.  

Em outras palavras, não devem existir quaisquer privilégios, incluindo os direitos e 

obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários, sem que sejam igualmente estendidos às 

empresas privadas. O Estado, ao exercer a exploração de atividade econômica, por atuar em 

                                                
66 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Empresas Estatais. O regime jurídico das empresas públicas e sociedades de 
economia mista, 1a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 165-166. 
67 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28a ed., São Paulo: Atlas, 2015, p. 
522. 
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uma seara reservada à esfera privada, não pode obter quaisquer vantagens de que também não 

possam usufruir as empresas privadas68 69, pois, a partir do momento em que empresas estatais 

exploradoras de atividade econômica desfrutassem de regime próprio, mais vantajoso que os 

das empresas privadas, ao invés de se estimular e apoiar as empresas privadas, tal como 

prescreve a própria Constituição Federal, estar-se-ia, ao contrário, desestimulando-as e 

desapoiando-as70. 

No entanto, ressalta-se que as normas de direito público não são inteiramente afastadas 

das empresas estatais exploradoras de atividade econômica nos moldes do art. 173 da 

Constituição Federal, sendo aplicáveis no que concerne aos aspectos vinculados ao controle 

administrativo de tais entidades, exercido em razão de sua vinculação à pessoa federativa, sendo 

possível observar tal incidência em várias normas constitucionais e legais que regulam a 

vinculação administrativa e institucional71.  

Nesse sentido, a própria Lei n.º 13.303/16, em seu art. 8o, §2o, ordena que quaisquer 

obrigações e responsabilidades que a empresa estatal, exploradora de atividade econômica, 

assuma em condições distintas às de qualquer outra empresa do setor privado em que atuam, 

deverão estar claramente definidas em lei ou regulamento, bem como previstas em contrato, 

convênio ou ajuste celebrado com o ente público competente para estabelecê-las, observadas a 

ampla publicidade de tais instrumentos, bem como ter o seu custo e suas receitas discriminados 

e divulgados de forma transparente, inclusive no plano contábil.  

Convém ainda destacar um importante reflexo da aplicação do disposto no art. 173, §1o, 

II, da Constituição Federal às sociedades de economia mista é a abrangência do art. 2o da Lei 

n.º 11.101 de 9 de fevereiro de 2005 (“Lei de Falências”). Segundo este dispositivo legal, a 

falência não é aplicável às empresas estatais, entretanto, conforme observou José dos Santos 

Carvalho Filho, se o referido artigo constitucional equiparou as empresas estatais às privadas, 

                                                
68 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28a ed., São Paulo: Atlas, 2015, p. 
523. 
69 Vale ressaltar que, na jurisprudência, o próprio STJ já consagrou tal diretriz, editando a Súmula 39, que 
estabelece: “Prescreve em vinte anos a ação para haver indenização, por responsabilidade civil, de sociedade de 
economia mista (STJ. SÚMULA 39, Segunda Seção, julgado em 08/04/1992, DJ: 20/04/1992. Disponível em: <!
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=(sumula%20adj1%20%2739%27).sub.> Acesso em: 7 set. 
2018). Nesse sentido, a referida Súmula equipara o prazo prescricional de pretensão indenizatória contra as 
sociedades de economia mista ao prazo fixado para as pessoas jurídicas de direito privado. Vale apenas lembrar 
que esta Súmula estabelece o prazo de vinte anos de acordo com o Código Civil de 1916, que estava em vigor na 
data de sua edição. Com base no Código Civil de 2002, entretanto, tal prazo será, como regra, de dez anos, 
conforme dispõe o seu art. 205. 
70 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. O Estado e a Ordem Econômica. Revista de Direito Administrativo, 
Rio de Janeiro, n. 143, jan./mar. 1981. Disponível em: <!
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/viewFile/43285/41945>. Acesso em: 11 set. 2018. 
71 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28a ed., São Paulo: Atlas, 2015, p. 
523. 
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aludindo expressamente ao Direito Comercial, a Lei de Falências não poderia estabelecer esta 

discriminação excludente sem incorrer em inconstitucionalidade72.  

No entanto, Celso Antônio Bandeira de Mello ressalta que, como o dispositivo 

constitucional citado se refere tão somente às empresas estatais exploradoras de economia mista 

e, consequentemente, não abarca as prestadoras de serviços públicos, obra pública ou atividades 

públicas em geral, pode o art. 2o da Lei 11.101/05 incidir com relação às prestadoras de serviços 

públicos, obra pública ou atividades públicas em geral sem incorrer em qualquer 

inconstitucionalidade73.  

 

1.3.3 Livre iniciativa e livre concorrência 

 

A Constituição Federal, em seu art. 1o, inciso IV, enuncia como um dos fundamentos 

da República Federativa do Brasil o valor social da livre iniciativa, enquanto que no art. 170, 

caput, se refere novamente à livre iniciativa como um dos fundamentos da ordem econômica. 

Considerando que o referido art. 1o, no inciso IV, diz respeito ao “valor social da livre 

iniciativa” e não simplesmente à “livre iniciativa”, cumpre ressaltar que esta não pode ser 

tomada como uma mera expressão individualista e livre de qualquer cunho social; pelo 

contrário, deve, então, ser tomada socialmente74. A liberdade de iniciativa, assim, é legítima 

quando exercida no interesse da justiça social e será ilegítima quando exercida objetivando 

puramente o lucro ou a realização pessoal do empresário75.  

A livre iniciativa não se identifica apenas com a liberdade de empresa, mas abrange 

todas as formas de produção, sejam individuais ou coletivas, não podendo ser reduzida à mera 

“liberdade econômica” ou “liberdade de iniciativa econômica”, sendo, portanto, mais que uma 

expressão de liberdade apenas da empresa, mas também do trabalho, ou seja, é um modo de 

expressão do trabalho, resultado da valorização do trabalho livre em uma sociedade livre e 

pluralista76. 

                                                
72 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28a ed., São Paulo: Atlas, 2015, 
p. 537. 
73 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 33a ed., São Paulo: Malheiros, 
2016, p. 210. 
74 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 17a ed., São Paulo: Malheiros, 2015, p. 
198. 
75 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 37a ed., São Paulo: Malheiros, 2014, p. 
806. 
76 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 17a ed., São Paulo: Malheiros, 2015, p. 
201-203. 
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Ao declarar que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na 

iniciativa privada, a Constituição Federal, portanto, não apenas consagra uma economia de 

mercado, de natureza capitalista, pois a livre iniciativa é um princípio básico da ordem 

capitalista, mas também prioriza os valores do trabalho humano sobre todos os demais valores 

da economia de mercado, sendo que tal prioridade tem justamente o sentido de orientar a 

intervenção do Estado na economia77.  

Diante disso, a Administração Pública não tem qualquer direito de reter em suas mãos 

o poder de outorgar aos particulares qualquer autorização ou permissão para que este 

desenvolva suas atividades econômicas e nem para fixar qualquer montante para a produção ou 

comercialização. Ademais, o Estado não pode impor aos particulares nem o atendimento às 

diretrizes e anseios pretendidos, mas tão somente incentivar e atrai-los com planejamento que 

seja atraente para condicionar a atuação da iniciativa privada78. 

Nesse sentido, tem-se que, historicamente, o princípio da livre iniciativa jamais foi 

considerado em termos absolutos. Eros Roberto Grau afirma que a liberdade de iniciativa 

econômica é a garantia de liberdade e que, portanto, a liberdade de iniciativa econômica é 

considerada liberdade pública, tendo em vista não se sujeitar a qualquer restrição estatal senão 

em virtude de lei79. 

Quanto ao parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal, Celso Antônio Bandeira 

de Mello ressalta que não conferiu à lei o poder de excepcionar, a quem quer que seja, o 

exercício livre de qualquer atividade econômica. Para o autor, o que foi permitido foi tão 

somente que a lei excepcionasse o direito de exercer a atividade econômica independentemente 

de algum ato de autorização de órgãos públicos80. 

O art. 170, no inciso IV, elenca a livre concorrência como um dos princípios da ordem 

econômica. Trata-se de um princípio fundamental, que é uma manifestação da liberdade de 

iniciativa e permite aos agentes econômicos o exercício de suas atividades em determinado 

mercado, sem embaraços jurídicos criados pelo Estado, visando à produção, circulação e 

consumo de bens e serviços. Nesse sentido, a livre concorrência adquire um caráter 

instrumental, deixando, em regra, a fixação dos preços das mercadorias e dos serviços fora do 

                                                
77 SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. 9a ed., São Paulo: Malheiros, 2014, p. 724. 
78 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 33a ed., São Paulo: Malheiros, 
2016, p. 824-825. 
79 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 17a ed., São Paulo: Malheiros, 2015, p. 
203. 
80 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 33a ed., São Paulo: Malheiros, 
2016, p. 826. 
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controle e de atos cogentes das Autoridades Administrativas, obedecendo-se assim à lógica da 

economia de mercado81. 

Quanto à nomeação da livre concorrência como princípio pela Constituição Federal, é 

relevante apresentar o entendimento de Eros Roberto Grau82 no sentido de que tal feito é 

instigante, primeiro, porque a concorrência livre apenas poderia ter lugar em condições de 

mercado nas quais não houvesse qualquer manifestação do poder econômico, que mais do que 

um dado da realidade, foi constitucionalmente institucionalizado pelo mesmo §4o do art. 173 

ao se referir a “abuso do poder econômico”. Em segundo, porque o próprio texto constitucional 

fartamente confronta esse princípio. De fato, diz o autor, a livre concorrência pressupõe 

desigualdade ao final da competição, a partir, porém, de um quadro de igualdade jurídico-

formal, sendo que essa igualdade é, todavia, reiteradamente recusada pela própria Constituição 

Federal, tal como no art. 170, IX, no art. 179 e nos §§1o e 2o do art. 171. 

Afirma o autor que não há qualquer oposição entre o princípio da livre concorrência e o 

que é mencionado no §4o do referido art. 173, já que o poder econômico é a regra e não a 

exceção. A ordem privada, apesar de determinada por manifestações tidas como patológicas, 

quando, na dinâmica de sua realidade, tem a patologia como um elemento próprio de sua 

constituição natural.  

 

1.3.4 Imperativos de segurança nacional e relevante interesse coletivo 

 

No que diz respeito à exploração pelo Estado da atividade econômica, o caput do art. 

173 da Constituição Federal estabelece que, com exceção dos monopólios, somente será 

permitida nas hipóteses em que for necessária aos imperativos de segurança nacional ou a 

relevante interesse coletivo, ressaltando que tais conceitos serão definidos em lei.  

A Constituição Federal, nesse sentido, restringiu a exploração da atividade econômica 

pelo Estado à discricionariedade dos Poderes Executivo e Legislativo.  

A Lei n.º 13.303/16 não disciplinou expressamente os conceitos de relevante interesse 

coletivo e segurança nacional, tendo apenas os referidos no §1o do art. 2o ao tratar da autorização 

legal para a constituição da empresa estatal, no art. 8, I e VI, ao mencionar os requisitos de 

transparência legalmente exigidos, e no art. 27, ao cuidar da função social da empresa estatal.  

                                                
81 FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 7a ed., Bahia: JusPodivm, 2015, p. 
1313. 
82 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 17a ed., São Paulo: Malheiros, 2015, p. 
205-207. 
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Tanto o conceito de “imperativos de segurança nacional” quanto o de “relevante 

interesse coletivo” são considerados conceitos jurídicos indeterminados que oferecem grande 

margem de discricionariedade e escolha política do legislador, ainda mais considerando o 

princípio da presunção de constitucionalidade das leis, pelo qual o Poder Judiciário deve 

respeito aos juízos discricionários emitidos83 84.  

Sendo, portanto, indeterminados, tratam-se de conceitos que padecem de certa 

imprecisão e alguma fluidez, podendo ser caracterizados como plurissignificativos em oposição 

aos unissignificativos, em que a conotação e denotação são precisas e unívocas85. De fato, há 

de se ressaltar que os conceitos indeterminados possibilitam três zonas de incidência: a zona de 

certeza positiva, em que o grau de certeza de que a escolha se insere nas opções proporcionadas 

pela lei é máximo; a zona de certeza negativa, em que o grau de certeza de que a opção está 

totalmente fora da previsão legal também é máximo; e, por fim, a zona cinzenta, em que são 

possíveis interpretações distintas acerca da legalidade da escolha e, portanto, onde reside a 

discricionariedade86.  

Victor Rhein Schirato, analisando o art. 173 da Constituição Federal, afirma que a 

limitação constitucionalmente imposta não possuiria grande significado na realidade dos fatos, 

visto que identificar quais são as atividades essenciais vedadas aos particulares e em qual 

extensão tal vedação se impõe é elemento que não poderia ser determinado “a priori” e “in 

abstracto”, além do que também considera os conceitos acima mencionados como 

indeterminados, fluidos e, portanto, sem qualquer significação “in abstracto”, sendo amoldáveis 

segundo os processos de interpretação e aplicação da norma pelo legislador infraconstitucional. 

Para o autor, então, é dessa premissa que decorre a impossibilidade de se invocar a noção de 

subsidiariedade para se determinar a juridicidade ou antijuridicidade da intervenção estatal no 

domínio econômico87.  

                                                
83 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Empresas Estatais. O regime jurídico das empresas públicas e sociedades de 
economia mista, 1a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 96. 
84 Conforme explica Alexandre Santos de Aragão, a análise desses dois conceitos trazidos pelo caput do art. 173 
da Constituição Federal é semelhante ao quase inexistente controle que o STF promove da “urgência” na edição 
das medidas provisórias. O STF apenas admite o exame judicial do mérito dos requisitos de relevância e urgência 
para a edição das medidas provisórias em casos muito excepcionais, em que a ausência de tais pressupostos seja 
evidente e objetiva, em razão do respeito ao princípio da separação dos poderes (ARAGÃO, Alexandre Santos de. 
Empresas Estatais. O regime jurídico das empresas públicas e sociedades de economia mista, 1a ed., Rio de 
Janeiro: Forense, 2017, p. 97). 
85 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 33a ed., São Paulo: Malheiros, 
2016, p. 999. 
86 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Empresas Estatais. O regime jurídico das empresas públicas e sociedades de 
economia mista. 1a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 99. 
87 SCHIRATO, Victor Rhein. Bancos estatais ou estado banqueiro?. In: ARAGÃO, Alexandre Santos de. 
Empresas públicas e sociedades de economia mista. 1a ed., Belo Horizonte: Fórum, 2015, p. 282-283. 



 36 

Para Alexandre Santos de Aragão, no entanto, o fato de o princípio da subsidiariedade 

se pautar em conceitos indeterminados não significa que ele não exista ou que seja inútil, mas 

também não quer dizer que ele tenha, juridicamente, a força que muitas vezes se pretende 

atribuir a ele. De fato, em vista do exposto, não se pode levar à total inutilidade do princípio da 

subsidiariedade e, consequentemente, do próprio art. 173 da Constituição, devendo se buscar a 

zona de certeza negativa de tais conceitos88. 

Quanto ao conceito em si de “segurança nacional”, ressalta-se o entendimento de 

Ricardo Marcondes Martins no sentido de que se trata de um conceito jurídico-dogmático e 

referido pela Lei n.º 7.170/83, que define os crimes contra a segurança nacional, sintetizando 

que sempre que a exploração de atividade econômica do Estado atender à necessidade de 

“proteção” dos bens jurídicos trazidos pela mencionada lei, quais sejam, “integridade 

territorial”, “soberania nacional”, “regime representativo e democrático”, “Federação e o 

Estado de Direito” e “a pessoa dos chefes dos Poderes da União”, poderá ser legalmente 

autorizada. Assim, se corretamente interpretada, a hipótese de admissibilidade é bastante 

reduzida89.  

No que concerne ao conceito “relevante interesse coletivo”, para Ricardo Marcondes 

Martins, o constituinte adotou a proposta doutrinária de Celso Antônio Bandeira de Mello90 que 

defendeu que os serviços públicos se fundamentavam no interesse público, e os serviços 

governamentais, expressão que significava exploração estatal da atividade econômica, no 

interesse coletivo relevante. O interesse coletivo trazido pelo caput do art. 173 da Constituição 

Federal diz respeito aos princípios materiais relativos a bens coletivos, sendo que bem coletivo 

equivale ao conceito econômico de bem público e, por conseguinte, se refere aos bens de 

consumo não rival ou não disputável e não excludente ou não exclusivo. Assim, interesse 

coletivo é o interesse decorrente da tutela dos princípios relativos a bens coletivos e deve ser 

relevante para a tutela do interesse público. Quando assim o for, poderá ser passível de 

exploração estatal da atividade econômica91. 

 

                                                
88 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Empresas Estatais. O regime jurídico das empresas públicas e sociedades de 
economia mista. 1a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 98-99. 
89 MARTINS, Ricardo Marcondes. “Estatuto das Empresas Estatais à luz da Constituição Federal”. In: DAL 
POZZO, Augusto Neves; MARTINS, Ricardo Marcondes. Estatuto Jurídico das Empresas Estatais. 1a ed., São 
Paulo: Contracorrente, 2018, p. 87. 
90 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Prestação de serviços públicos e administração indireta. 2a ed., 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, p. 101.  
91 MARTINS, Ricardo Marcondes. “Estatuto das Empresas Estatais à luz da Constituição Federal”. In: DAL 
POZZO, Augusto Neves; MARTINS, Ricardo Marcondes. Estatuto Jurídico das Empresas Estatais. 1a ed., São 
Paulo: Contracorrente, 2018, p. 88-89. 
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2 O regime jurídico das sociedades de economia mista no direito brasileiro 

 

2.1 Conceito de sociedade de economia mista 

 

O Decreto-lei n.º 200, de 25 de fevereiro de 1967, com a redação que lhe foi dada pelo 

Decreto-lei n.º 900, de 29 de setembro de 1969, trouxe o conceito de sociedade de economia 

mista no seu artigo 5o, inciso III92. No entanto, a doutrina brasileira93, entendendo ser este 

conceito, embora legal, ineficaz e que ainda poderia gerar várias incongruências, resultando em 

um total descompasso com o próprio Direito Positivo brasileiro94, procurou trabalhar um 

conceito próprio que melhor refletisse a noção de sociedade de economia mista.  

Nessa linha, propôs Celso Antônio Bandeira de Mello o quanto segue: 

 
Sociedade de economia mista federal há de ser entendida como a pessoa 
jurídica cuja criação é autorizada por lei, como um instrumento de ação do 
Estado, dotada de personalidade de Direito Privado, mas submetida a certas 
regras especiais decorrentes desta sua natureza auxiliar da atuação 
governamental, constituída sob a forma de sociedade anônima, cujas ações 
com direito a voto pertençam em sua maioria à União ou entidade de sua 
Administração indireta, sobre remanescente acionário de propriedade 
particular95. 

 

Lúcia Valle Figueiredo também apresentou o seguinte conceito: 

                                                
92 Art. 5o, III, Decreto-lei n.º 200, de 1967, com a redação dada pelo Decreto-lei n.º 900, de 1969. “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”. 
93 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 33a ed., São Paulo: Malheiros, 
2016, p. 195; FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de Direito Administrativo. 9a ed., São Paulo: Malheiros, 2008, 
p. 125. 
94 Celso Antônio Bandeira de Mello apresenta as seguintes incongruências a que se sujeitam a definição formulada 
pelo Decreto-Lei n.º 200, com a redação dada pelo n.º 900, no inciso III do seu art. 5o: inicialmente, a noção de 
sociedade de economia mista demanda, como forma de se ajustar aos preceitos constitucionais, a conjugação de 
capitais de pessoas governamentais com capitais particulares, sendo indispensável a menção de tal característica a 
qualquer conceito que dela se formule. Além disso, no texto do Decreto-Lei em questão não há qualquer referência 
à carga conotativa e denotativa que a Constituição Federal de 1988 atribui à expressão “exploração de atividade 
econômica” e que já lhes era atribuída pelo Texto Constitucional anterior. De fato, há inúmeras sociedades de 
economia mista que são prestadoras de serviços públicos e não exercem exploração de atividade econômica no 
sentido que a Constituição atribui a essa expressão e, assim, não se pode cogitar que o Decreto-Lei n.º 200 
pretendeu propositadamente deixar as prestadoras de serviços públicos à margem, condenando-as à marginalidade 
jurídica. Segundo o doutrinador, não faria qualquer sentido supor que as tenha excluído do campo da 
Administração indireta, sendo que no Direito brasileiro, a fim de se evitar qualquer incongruência, é preciso 
interpretar o inciso III do art. 5o do referido diploma legal, excluindo-se da noção de sociedade de economia mista 
a referência à “exploração de atividade econômica”, visto que, no Brasil, tanto há sociedades que atuam nessa 
esfera, quanto prestadoras de serviços públicos ou obras públicas (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. 
Curso de Direito Administrativo. 33a ed., São Paulo: Malheiros, 2016, p. 196-197).  
95 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 33a ed., São Paulo: Malheiros, 
2016, p. 195. 
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(...) sociedade de economia mista, diferentemente das empresas públicas, 
congrega capitais públicos e privados e sua criação também deve ser 
autorizada por lei; trata-se de cometimento estatal para prestação de serviços 
públicos ou para intervenção no domínio econômico dentro do confinamento 
constitucional, revestindo-se da forma de sociedade anônima, mas submissa, 
em boa parte, mercê do art. 37 do texto constitucional, ao regime jurídico 
administrativo96. 

 

A Lei das Estatais traz em seu artigo 4o a definição da sociedade de economia mista 

afirmando ser uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com sua 

criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto 

pertençam em sua maioria à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou a 

entidade da administração indireta.  

É de observar que, diferentemente do que constava no Decreto-lei n.º 200, foi retirada 

do conceito a finalidade “exploração de atividade econômica” e, nas palavras de Celso Antônio 

Bandeira de Mello, a exclusão de tal referência contribui para prevenir graves equívocos, visto, 

no Brasil, existem tanto sociedades que atuam nesta esfera, quanto as prestadoras de atividades 

públicas em geral, de serviços ou obras públicas97.  

Diferentemente das empresas públicas em que os acionistas ou sócios são todos 

integrantes da Administração Pública, na sociedade de economia mista conjugam-se capitais 

privados com recursos provenientes de pessoas jurídicas de Direito Público ou de entidades 

pertencentes à sua Administração indireta. No entanto, apesar desta conjugação de recursos 

públicos e privados, a própria lei exige a participação majoritária do Poder Público no capital 

votante da sociedade.  

Outro ponto de divergência entre as empresas públicas e as sociedades de economia 

mista reside na adoção da forma societária. Enquanto as empresas públicas podem adotar 

qualquer forma societária dentre as admitidas em Direito, incluindo a forma de sociedade 

unipessoal, de acordo com o art. 4o da Lei n.º 13.303/16, as sociedades de economia mista só 

podem ser sociedades anônimas.  

É interessante notar que a Lei n.º 13.303/16, apesar de ter mantido a diferença entre as 

empresas públicas e sociedades de economia mista, em especial no que tange à forma societária, 

aproximou esses dois regimes à medida que prescreveu um novo regime de direito societário a 

ambas, diferente do regime da própria Lei n.º 6.404/76, e também ao fazer remissão à própria 

                                                
96 FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de Direito Administrativo. 9a ed., São Paulo: Malheiros, 2008, p. 125. 
97 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 33a ed., São Paulo: Malheiros, 
2016, p. 197. 
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Lei n.º 6.404/76 e à regulação da CVM em alguns pontos das empresas públicas, 

independentemente de sua forma societária98.  

 

2.2 Constituição e extinção das sociedades de economia mista 

 

As sociedades de economia mista somente podem ser criadas se houver prévia 

autorização legislativa, tal como dispõe o art. 37, XIX, da Constituição Federal, art. 2o, §1o, da 

Lei 13.303/16 e o art. 236 da Lei nº 6.404/76. O art. 37, no inciso XX, da Constituição Federal, 

ainda estabelece que também será necessária a prévia autorização legislativa para a criação de 

subsidiárias das sociedades de economia mista, bem como para a participação de qualquer delas 

em empresas privadas.  

Os dispositivos acima referidos refletem a submissão da Administração Pública ao 

princípio da legalidade, previsto no art. 5o, II, da Constituição Federal, à medida que explicitam 

que não se pode criar entidades administrativas sem o devido respaldo em ato legislativo. A 

Constituição Federal, nesse sentido, institui uma reserva legal no que tange à intervenção direta 

do Estado na economia, sendo necessária para a criação da sociedade de economia mista a 

participação do Poder Executivo, a quem conferiu a iniciativa, em conjunto com o Legislativo99. 

Quanto ao art. 37, XIX, Constituição Federal, a Emenda Constitucional n.º 19/98 

corrigiu uma falha que consistia na exigência de lei específica para a criação de empresa 

pública, sociedade de economia mista, autarquia e fundação. Esse dispositivo era bastante 

criticado em razão do fato de que, com exceção da autarquia, a lei não era o instrumento próprio 

de criação da entidade, mas apenas a responsável por autorizar a criação. A criação, de fato, no 

caso das sociedades de economia mista, é feita a partir dos instrumentos de direito privado 

próprios das sociedades anônimas, nos moldes especificados na Lei n.º 6.404/76, e formalizada 

com o respectivo registro no Registro de Comércio ou Junta Comercial. 

Na linguagem do referido art. 37, XIX, ainda, ressalta-se que a prévia autorização deve 

ser dada por “lei específica”, o que significa, nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello, 

que o Legislativo não pode conferir autorização genérica ao Executivo para instituir tais pessoas 

jurídicas, sendo, portanto, necessário que a lei, além de conter a autorização propriamente dita, 

                                                
98 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Empresas Estatais. O regime jurídico das empresas públicas e sociedades de 
economia mista, 1a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 133-134. 
99 FIDALGO, Carolina Barros. O Estado Empresário, 1a ed., São Paulo: Almedina, 2017, p. 112. 
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designe nomeadamente a entidade que pretende constituir, o escopo a ser por ela cumprido e as 

atribuições que para tanto lhe confere100.  

Marçal Justen Filho acrescenta que a lei deve também estabelecer a forma da futura 

sociedade, seu prazo de duração e o modo de composição do seu capital, além da indicação dos 

bens públicos que serão conferidos à nova sociedade. No entanto, o autor sustenta que não há 

necessidade de que a lei autorizadora da criação da entidade seja específica e limitada, sendo 

admissível que disponha sobre vários assuntos e, no seu bojo, veicule a autorização para a 

criação da sociedade de economia mista101. 

Em consonância com o tema da autorização legal prévia, o STF, na ADI 1649-1-DF, 

julgou a ação direta de inconstitucionalidade dos arts. 64 e 65 da Lei n.º 9.478, de 6 de agosto 

de 1997, que dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio 

do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do 

Petróleo. O STF entendeu que a criação das subsidiárias, regulada pelo inciso XX do art. 37 da 

Constituição Federal, não estaria submetida à exigência de lei específica, em cada caso, tal 

como a criação das empresas estatais regida pelo inciso XIX do referido dispositivo 

constitucional. Assim, não foram declarados inconstitucionais os mencionados arts. 64 e 65 da 

Lei n.º 9.478/97 e, portanto, continuou em vigor a possibilidade de permissões genéricas à 

Petrobrás para constituir subsidiárias a fim de operar no setor energético resultante da política 

nacional do petróleo102 103.  

É importante ressaltar que, nos termos do Decreto n.º 8.945, de 27 de dezembro de 2016, 

em seu art. 8o, III, caso a autorização legislativa concedida para a participação da sociedade de 

economia mista em sociedade privada seja genérica, será necessário obter a autorização do 

respectivo Conselho de Administração para participar de cada empresa, ressaltando-se que, de 

acordo com o §1o do respectivo dispositivo, a necessidade dessa autorização legal não se aplica 

a operações em tesouraria, adjudicação de ações em garantia e participações autorizadas pelo 

Conselho de Administração em linha com o plano de negócios da empresa estatal. 

                                                
100 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 33a ed., São Paulo: Malheiros, 
2016, p. 208. 
101 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 13a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, 
p. 167-168. 
102 STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: ADI 1.649-1-DF. Relator: Ministro Maurício 
Corrêa. DJ: 28/05/2004. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266710> Acesso em: 30 ago. 2018. 
103 Cumpre ressaltar que o art. 7o do Decreto n.º 8.945, de 27 de dezembro de 2016, dispõe que na hipótese de a 
autorização legislativa para a constituição de subsidiária ser genérica, o Conselho de Administração da respectiva 
empresa estatal terá de autorizar, de forma individualizada, a constituição de cada subsidiária. 
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Merece destaque o fato de que a lei autorizadora não vincula a Administração Pública, 

pois se trata de uma “autorização legislativa” e não de uma imposição. Assim, é possível que o 

Poder Executivo solicite a autorização ao Legislativo por via de um projeto de lei, haja a 

respectiva aprovação e, por fato superveniente, o Executivo decida por não dar continuidade à 

criação da entidade. Nessa hipótese, surge o problema da manutenção no mundo jurídico da 

referida lei autorizadora, que, para Ricardo Marcondes Martins, não poderá ter efeitos eternos, 

subsistindo, portanto, somente até o final da respectiva legislatura104.  

Uma questão que também merece ser debatida diz respeito à ausência da autorização 

legislativa prévia. No Brasil, em razão de várias circunstâncias, pode ocorrer que o Estado, por 

decisão política, por meio de execução de garantias, desapropriação, adjudicação judicial de 

quotas ou ações, herança ou doação, venha a adquirir a maioria do capital votante de 

determinada sociedade empresária sem qualquer autorização legislativa prévia, ou ainda, que 

simplesmente haja a constituição da sociedade de economia mista sem a respectiva autorização. 

Nesses casos, portanto, o cerne da discussão gira em torno do fato de que, mesmo sem a 

respectiva autorização legislativa prévia para sua a criação, poderia a sociedade de economia 

mista ser considerada como ente da Administração indireta e, consequentemente, sujeita aos 

mesmos preceitos legais que as sociedades validamente constituídas. 

Para Hely Lopes Meirelles, apesar de estarem presentes todas as demais características 

exigidas por lei, mas inexistindo a respectiva lei autorizativa, as sociedades de economia mista 

nessas condições não podem ser consideradas nenhuma espécie de entidade da Administração 

Pública indireta, mas mera empresa controlada pelo Poder Público, não se aplicando a elas as 

normas constitucionais e legais referentes105.  

Maria Sylvia Zanella di Pietro, nessa linha, também afirma que a exigência de 

autorização legislativa se incorporou de tal forma ao conceito de sociedade de economia mista, 

que a doutrina e a jurisprudência106 vêm entendendo que, na ausência da respectiva autorização 

legislativa, não existe esse tipo de entidade, mas tão somente uma empresa estatal sob controle 

acionário do Estado107. Nesse sentido, pode-se citar o julgado do STF, qual seja, RE 91.035/RJ, 

cuja tese é no sentido de que não é possível confundir a sociedade de economia mista com a 

sociedade sob o controle acionário do Poder Público. É a situação especial que o Estado se 

                                                
104 MARTINS, Ricardo Marcondes. “Estatuto das Empresas Estatais à luz da Constituição Federal”. In: DAL 
POZZO, Augusto Neves; MARTINS, Ricardo Marcondes. Estatuto Jurídico das Empresas Estatais. 1a ed., São 
Paulo: Contracorrente, 2018, p. 77. 
105 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 31a ed., São Paulo: Malheiros, 2006, p. 358. 
106 Acórdãos do STF in RDA 143/118 e 145/170; e do TRF in RDA 157/222 apud DI PIETRO, Maria Sylvia 
Zanella. Direito Administrativo. 30a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 564. 
107 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 564. 
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assegura através da lei criadora, que caracteriza o ente constituído como sociedade de economia 

mista108.  

Celso Antônio Bandeira de Mello defende que, apesar de tais sociedades terem 

irrompido defeituosamente no universo jurídico, a circunstância de se constituírem em 

realidade fática da qual surgiu uma cadeia de relações jurídicas aceitas pacificamente, impõe 

que se considere essas sociedades sujeitas a todos os limites e contenções aplicáveis às 

sociedades de economia mista regularmente constituídas, até que sejam extintas ou tenham o 

seu vício sanado, sob pena de se estar diante do maior dos contrassensos, qual seja, o de que a 

violação do Direito venha a proporcionar a libertação das sujeições a que tais sociedades 

defeituosas estariam submissas se a ordem jurídica houvesse sido respeitada109.  

Nesse sentido, cita-se o julgado do STF no sentido de que o fato de a sociedade de 

economia mista não ter sido criada por lei não afasta a competência do Tribunal de Contas, 

sendo que são sociedades de economia mista, inclusive para os efeitos do art. 37, XIX, da 

Constituição Federal, as sociedades, anônimas ou não, sob controle da União, Estados-

membros, Distrito Federal ou Municípios, independentemente da circunstância de terem sido 

criadas por lei110. 

De acordo com o §1o do art. 2o da Lei n.º 13.303/16 e com o art. 4o do Decreto n.º 

8.945/16, a autorização legal de que depende a constituição da sociedade de economia mista 

deverá indicar, de forma clara, o relevante interesse coletivo ou o imperativo de segurança 

nacional que legitimam a intervenção estatal, nos termos do caput do art. 173 da Constituição 

Federal. 

Com base no art. 5o da Lei n.º 13.303/16, a sociedade de economia mista deverá ser 

constituída na forma de sociedade anônima e, com as ressalvas expressamente mencionadas na 

referida lei, estará sujeita ao regime previsto na Lei n.º 6.404/76, que regula as sociedades 

anônimas em geral.  

A remissão expressa à Lei das Sociedades Anônimas pode acarretar futuras 

complicações quanto ao modo de interpretação das regras da Lei n.º 13.303/16 para as 

sociedades de economia mista. Nesse caso, caberá, portanto, ao intérprete proceder a uma 

                                                
108 STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: RE 91.035-2-RJ. Relator: Ministro Soares Muñoz. DJ: 15/10/1979. 
Disponível em: <!http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=184669> Acesso em: 04 
set. 2018. 
109 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 33a ed., São Paulo: Malheiros, 
2016, p. 209. 
110 STF. MANDADO DE SEGURANÇA: MS 26.117-0-DF. Relator: Ministro Eros Grau. DJ: 6/11/2009. 
Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=605419> Acesso em: 04 
set. 2018. 
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interpretação que considere, além dos dois diplomas legais, também a Constituição Federal e 

as normas específicas da Comissão de Valores Mobiliários, tais como as exigidas pelo art. 7o 

da Lei n.º 13.303/16111. 

No que tange à extinção das sociedades de economia mista, dispunha o art. 178 do 

Decreto-lei n.º 200/67 sobre a possibilidade de sua liquidação ou incorporação a outras 

entidades “por ato do Poder Executivo, resguardados os direitos assegurados aos eventuais 

acionistas minoritários, nas leis e atos constitutivos de cada entidade”.  

A doutrina sempre criticou esse dispositivo pelo fato de se atribuir poder ao Executivo 

para desfazer atos do Legislativo, sendo, portanto, um dispositivo não recepcionado pela 

Constituição Federal de 1988. De fato, na seara da Constituição Federal de 1988, segundo o art. 

84, VI, “a”, com a redação dada pela Emenda Constitucional n.º 32/00, atribui-se competência 

ao Presidente da República para dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento 

da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de 

órgãos públicos e, além disso, a mesma Emenda Constitucional alterou o art. 61, §1o, “e”, no 

sentido de se exigir lei de iniciativa do Presidente da República para a criação e extinção de 

Ministérios e órgãos da administração pública. Nesse caso, no entendimento de Maria Sylvia 

Zanella di Pietro, se tal exigência é feita para órgãos da Administração Pública, que não têm 

personalidade jurídica própria, com muito mais propriedade se justifica em relação aos entes 

da Administração indireta, que são pessoas jurídicas distintas da pessoa política que as 

instituiu112.  

Considerando que as sociedades de economia mista têm sua criação autorizada por lei, 

simetricamente, só poderão ser extintas por lei ou na forma da lei. Convém ressaltar, conforme 

visto anteriormente, que o art. 2o da Lei n.º 11.101/05 declara expressamente não se aplicar a 

Lei de Falências às empresas estatais. Todavia, no que tange especificamente às empresas 

estatais exploradoras de atividade econômica, tendo em vista a equiparação às empresas 

privadas promovida pelo art. 173, §1o, II, da Constituição Federal, tal discriminação excludente 

trazida pela Lei de Falências não poderia incidir sem incorrer em inconstitucionalidade. Logo, 

a exclusão promovida pelo referido art. 2o da Lei 11.101/05 não pode alcançar as empresas 

                                                
111 Em termos de regime jurídico, as sociedades de economia mista se submetem, pela ordem: (i) às normas 
constitucionais que a ela se referem; (ii) às normas da Lei n.º 13.303/16; (iii) às normas da Lei n.º 6.404/76 não 
derrogadas pela Constituição Federal nem pela Lei n.º 13.303/16; (iv) às normas da Comissão de Valores 
Mobiliários sobre escrituração e elaboração de demonstrações financeiras, inclusive a obrigatoriedade de auditoria 
independente por auditor independente registrado nesse órgão (art. 7o); (v) suas normas estatutárias que deverão 
observar o disposto no art. 6o da Lei n.0 13.303/16 (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 
30a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 571). 
112 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 565. 
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estatais exploradoras de atividade econômica, estando, portanto, dessa forma, sujeitas à falência 

nos moldes deste diploma legal, tal como as empresas privadas113. 

 

2.3 Objetivo das sociedades de economia mista 

 

Um dos traços característicos das sociedades de economia mista é que tais entes devem, 

necessariamente, perseguir o próprio escopo, ou seja, devem ser criadas pelo Estado para um 

determinado fim e, portanto, encontram-se circunscritas pela finalidade definida pela lei 

criadora. 

Considerando o disposto no §1o do art. 2o da Lei n.º 13.303/16 e no art. 4o do Decreto 

n.º 8.945/16, conjugados com o art. 37, XIX, e o art. 173 da Constituição Federal, não se pode 

cogitar da criação de uma sociedade de economia mista destinada à atuação indeterminada. 

Além da autorização legal, é essencial que tal empresa se constitua em um instrumento válido 

de atuação estatal e, sendo uma exploradora de atividade econômica, a Constituição, no art. 

173, exige que a lei autorizadora indique o relevante interesse coletivo ou a exigência de 

segurança nacional que justifiquem essa intervenção do Estado na economia. No caso de uma 

sociedade de economia mista visando a prestação de serviços públicos, tal situação não se 

subordina ao referido dispositivo da Lei n.º 13.303/16, mas permanecerá a obrigatoriedade da 

autorização legal em razão da exigência constitucional, sendo dispensável, por não se tratar de 

exploração de atividade econômica, a indicação do relevante interesse coletivo ou imperativo 

de segurança nacional114. 

Essa vinculação aos fins definidos na lei autorizadora diz respeito aos princípios da 

especialização e legalidade. Se a lei fixou-lhes determinado objetivo e destinou-lhes um 

patrimônio afetado a tal objetivo, não pode a entidade, por vontade própria, usar tal patrimônio 

para atender a finalidade diversa115. 

                                                
113 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 33a ed., São Paulo: Malheiros, 
2016, p. 210; CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28a ed., São Paulo: 
Atlas, 2015, p. 537. 
114 JUSTEN FILHO, Marçal. “A Lei 13.303/2016, a criação das empresas estatais e a participação minoritária em 
empresas privadas”. In: JUSTEN FILHO, Marçal. Estatuto Jurídico das Empresas Estatais: Lei 13.303/16 – 
“Leis das Estatais”. 1a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 47-48. 
115 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 566. 
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Com base no art. 2o, §2o, Lei n.º 6.404/76116, a lei autorizadora deve descrever o objeto 

social da sociedade de economia mista de modo preciso e completo. O objeto social pode ser 

amplo, entretanto não poderá ser vago, de modo a violar o princípio da legalidade117. 

De fato, na sociedade de economia mista, a definição precisa do objeto é bastante 

relevante, tendo em vista que nele devem estar compreendidos não só a atividade empresarial, 

da qual decorrerão os lucros do empreendimento, como também os objetivos de política 

econômica e social do Estado, que estabelecem os limites da finalidade lucrativa.  

No caso das sociedades de economia mista, tendo em vista a conjugação de capitais 

públicos e privados, surge o debate quanto à possibilidade de a sociedade perseguir lucros no 

desenvolvimento da atividade econômica. É como se existisse uma potencial contradição entre 

os seus acionistas na medida que os minoritários, ao adquirir as ações da sociedade, teriam por 

objetivo a maximização do valor de seu investimento, mediante a obtenção do maior lucro 

possível, enquanto que o controlador, no caso o Estado, tenderia a considerá-la como 

instrumento de políticas econômicas e sociais específicas118. 

No entendimento de Ricardo Marcondes Martins, a atuação do Estado, diferentemente 

das estruturas empresariais privadas, não pode visar exclusivamente à obtenção de lucro como 

sua finalidade principal, visto que a própria Constituição Federal, no seu art. 173, condiciona 

expressamente a exploração estatal direta de atividades econômicas à busca do atendimento aos 

imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo. Assim, sendo esta a 

finalidade principal, eventual superávit na sociedade não poderá ser considerado lucro. 

Atividade estatal e lucro, portanto, seriam conceitos incompatíveis119.  

O autor entende que tal interpretação não desrespeita os interesses dos acionistas 

privados, já que quem opta por adquirir ações de uma sociedade de economia mista sabe que 

ela é estatal e, por conseguinte, que a sua situação jurídica é inconciliável com a “liberdade” e 

que os interesses da entidade não são os dos seus acionistas, mas sim os do povo. Nesse sentido, 

o investimento dos acionistas privados não tem o condão de descaracterizar o caráter estatal da 

entidade e afastar todos os desdobramentos desse caráter120. 

                                                
116 Art. 2º § 2º O estatuto social definirá o objeto de modo preciso e completo. 
117 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas: 4o volume, tomo I (artigos 206 a 
242). 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2002, p. 394. 
118 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada: 3º volume (artigos 189 a 300). 1a ed., São Paulo: Quartier Latin, 
2011, p. 307. 
119 MARTINS, Ricardo Marcondes. “Estatuto das Empresas Estatais à luz da Constituição Federal”. In: DAL 
POZZO, Augusto Neves; MARTINS, Ricardo Marcondes. Estatuto Jurídico das Empresas Estatais. 1a ed., São 
Paulo: Contracorrente, 2018, p. 27. 
120 MARTINS, Ricardo Marcondes. “Estatuto das Empresas Estatais à luz da Constituição Federal”. In: DAL 
POZZO, Augusto Neves; MARTINS, Ricardo Marcondes. Estatuto Jurídico das Empresas Estatais. 1a ed., São 
Paulo: Contracorrente, 2018, p. 103. 
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Jacintho Arruda Câmara, ao contrário, defende que a Constituição, ao conferir ao Estado 

a possibilidade de se organizar no modelo empresarial, assumiu que as atividades 

desempenhadas nesse contexto, sejam atividades econômicas em sentido estrito ou prestação 

de serviço público, também podem assumir a obtenção de lucro como objetivo, sendo, portanto, 

em alguns casos, até necessário que a estatal busque resultados econômico-financeiros positivos 

em suas operações como forma de atender aos objetivos que lhe foram constitucional e 

legalmente atribuídos. “Quando a Constituição Federal admite expressamente que o Estado atue 

por meio de empresas, parece claro que o fez por aceitar que essa atuação administrativa não é 

incompatível com um dos fins precípuos da atuação empresarial, que é a de gerar lucros”121.  

Quanto ao tema em análise, Alexandre dos Santos Aragão discute se “o relevante 

interesse coletivo” previsto no art. 173 da Constituição poderia também ser um interesse 

secundário (pecuniário), ou se necessariamente deveria ser apenas um interesse público 

primário (de satisfação direta de necessidades da população). Para o autor, a distinção entre 

interesse público secundário e interesse público primário não deveria ser tomada de forma tão 

estanque, pois a ambos se aplicam a indisponibilidade do interesse público. Na verdade, tanto 

o interesse público primário como o secundário são indisponíveis. Logo, o mero interesse na 

obtenção de lucro não pode justificar a atuação do Estado na economia com base no art. 173 da 

Constituição, caso contrário, o referido dispositivo deixaria de ser um permissivo para o Estado 

excepcionalmente exercer atividades econômicas para passar a franquear o Estado a exercer 

qualquer atividade econômica, desde que baseada em lei122. 

Nesse sentido, entende-se que a obtenção de lucro por si só não pode consistir no 

principal interesse público almejado pelo Estado ao decidir se organizar no modelo empresarial 

por meio da constituição de uma sociedade de economia mista, entretanto, se a geração de 

lucros for uma decorrência da atuação do Estado na economia nesses termos, não haverá 

impedimento constitucional ou legal para tanto. 

 

                                                
121 CÂMARA, Jacintho Arruda. O lucro nas empresas estatais. Revista Brasileira de Direito Público – RBDP, 
Belo Horizonte, ano 10, n. 37, abr./jun. 2012. Disponível em: 
<http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=79745>. Acesso em: 16 set. 2003. 
122 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Empresas Estatais. O regime jurídico das empresas públicas e sociedades 
de economia mista, 1a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 103. 
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3 Os reflexos da Lei n.º 13.303/16 no âmbito das sociedades de economia mista brasileiras 

 

3.1 O contexto e a aplicação da Lei n.º 13.303/06 

 

A edição da Lei n.º 13.303/16, que regulamentou o estatuto jurídico das empresas 

estatais e de suas subsidiárias no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em 

cumprimento ao disposto no art. 173, §1o, da Constituição Federal, conforme alteração 

promovida em 1998 pela Emenda Constitucional n.º 19, representou um relevante marco no 

cenário político, econômico e social brasileiro. 

Do ponto de vista jurídico, a Lei n.º 13.303/16 preencheu a ausência existente desde a 

referida Emenda na Constituição Federal sobre a regulamentação de um estatuto jurídico para 

as empresas estatais e suas subsidiárias, que, dentre outros assuntos, tratasse, inclusive, da 

constituição e funcionamento do conselho de administração, com a participação de acionistas 

minoritários.  

A referida lei dedica-se basicamente a disciplinar dois assuntos, a saber: o primeiro 

referente à adoção das práticas de governança corporativa, transparência na gestão e 

mecanismos de controle da atividade empresarial e o segundo, às licitações e contratações 

praticadas pelas empresas estatais. 

No entanto, mais do que dar efetivo cumprimento ao referido dispositivo constitucional, 

a Lei das Estatais veio como uma resposta aos anseios e expectativas da própria população 

brasileira que, em vista dos altos graus de corrupção promovidos pelos dirigentes de empresas 

estatais, passou a demandar uma maior institucionalização dessas pessoas jurídicas, mediante a 

adoção de mecanismos de governança mais eficazes e controle de atuação dos administradores 

de empresas estatais, a fim de estabelecer uma gestão pública mais eficiente e transparente, 

pautada pela ética.  

Quanto à extensão de sua aplicabilidade, por dar cumprimento ao referido dispositivo 

constitucional, regulamentar a atuação das pessoas jurídicas de direito privado, regidas, em 

grande parte, pelo direito privado, cuja competência legislativa, nos termos do art. 22, I, da 

Constituição Federal, é da União, e também por tratar de licitações e contratos no âmbito das 

empresas estatais, cujas normas gerais também são de competência privativa da União, 

conforme art. 22, XXVII, da Constituição Federal, pode-se afirmar que a Lei n.º 13.303/16 é 

de âmbito nacional123.  

                                                
123 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 556. 
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No entanto, cumpre destacar que a pretensão da Lei n.º 13.303/16 de abranger as 

empresas estatais de todas as esferas da Federação brasileira pode gerar certos questionamentos 

de ordem constitucional, no sentido de que não haveria uma autorização da Constituição 

Federal para a edição de lei nacional a respeito de empresas estatais criadas por outros entes 

federativos, como Estados, Municípios e Distrito Federal. Diante disso, a Lei n.º 13.303/16 

seria considerada inconstitucional no que tange ao regramento das empresas estatais não 

federais, já que a União teria extrapolado a sua competência legislativa e invadido a esfera dos 

demais entes federativos124.  

A Lei n.º 13.303/16 não fez a distinção entre as entidades estatais que prestam serviço 

público e as que exploram a atividade econômica. O diploma legal adotou um critério distinto 

do tradicional para diferenciar o tratamento jurídico entre as empresas estatais. Enquanto o 

tradicional se pautava pela natureza material da atividade desempenhada, o critério legal 

adotado foi o modo de organização dessa atividade125. 

Segundo Marçal Justen Filho, a solução adotada pelo art. 1o da Lei n.º 13.303/16 

apresenta vínculo direto com a disciplina do art. 966 do Código Civil, que prescreve a definição 

de empresário, a partir da qual se infere a definição de empresa. Assim, a natureza da atividade 

desempenhada pela empresa estatal é irrelevante, já que o critério adotado é o modo de sua 

exploração126. Além disso, o modelo consagrado na Lei n.º 13.303/16 não seria incompatível 

com a Constituição Federal, já que, para o autor, a Carta Constitucional não consagrou distinção 

                                                
124 AMARAL, Paulo Osternack. “Lei das Estatais: Espectro de incidência e regras de governança”. In: JUSTEN 
FILHO, Marçal. Estatuto Jurídico das Empresas Estatais: Lei 13.303/16 – “Leis das Estatais”. 1a ed., São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2016, p. 61; MOREIRA, Egon Bockmann. Duas polêmicas da nova lei de responsabilidade 
das empresas estatais: conflito federativo e direito intertemporal. Gazeta do Povo, Curitiba, jul. 2016. Disponível 
em: <https://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/justica-e-direito/colunistas/egon-bockmann-moreira/duas-
polemicas-da-nova-lei-de-responsabilidade-das-empresas-estatais-conflito-federativo-e-direito-intertemporal-
3lzym9s4gpos25w70xdeeovxj/>. Acesso em: 25 set. 2018. 
125 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 13a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, 
p. 183. 
126 O Código Comercial brasileiro de 1850 inspirou-se diretamente no Code de Commerce e, portanto, no sistema 
francês de disciplina privada da atividade econômica. Tratava-se da “teoria dos atos de comércio”, que marcou 
todos os dispositivos do referido Código, sendo, posteriormente, no mesmo ano de 1850, editado o Regulamento 
n.º 773, que definia o rol de atividades sujeitas à jurisdição dos Tribunais do Comércio (os “atos de comércio”). A 
lista de atividades estabelecida pelo referido Regulamento continuou servindo de referência doutrinária para a 
definição do campo de incidência do direito comercial brasileiro, mesmo após a sua revogação. No entanto, a partir 
dos anos 1960, o Brasil foi se aproximando do modelo italiano, ou seja, do estabelecimento de um regime geral 
de disciplina privada da atividade econômica. Com a aprovação do projeto de Código Civil de Miguel Reale, o 
direito privado brasileiro conclui seu processo de transição entre os sistemas francês e italiano. Este Código se 
inspira no Codice Civile e adota a teoria da empresa, incorporando o modelo italiano de disciplina privada da 
atividade econômica. No art. 966, o Código Civil define o empresário como o profissional exercente de atividade 
econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços e exclui do conceito de empresário o 
exercente de atividade intelectual, científica, literária ou artística, mesmo que conte com o concurso de auxiliares 
ou colaboradores, salvo se constituir o exercício da profissão elemento de empresa (art. 966, parágrafo único) 
(COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial: Direito de Empresa: 1o volume. 18a ed., São Paulo: 
Saraiva, 2014, p. 15-17).  
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específica, rígida e insuperável entre as empresas estatais exploradoras de atividade econômica 

e prestadoras de serviços públicos, tendo sido tal diferenciação delineada na prática e pelo 

trabalho da doutrina127. 

No entanto, para Ricardo Marcondes Martins, a afirmação, logo no caput do seu art. 1o, 

da incidência do mesmo regime jurídico para todas as empresas estatais, independentemente de 

serem exploradoras de atividade econômica ou prestadoras de serviços públicos, consiste em 

um atentado frontal à Constituição Federal128. 

Maria Sylvia Zanella di Pietro afirma que muitas das normas da Lei n.º 13.303/16 

somente são aplicáveis às sociedades que exercem atividade econômica em sentido estrito, nos 

termos do art. 173, §1o, Constituição Federal, razão pela qual será função do intérprete, em cada 

situação, separar o que é e o que não é aplicável às empresas estatais prestadoras de serviços 

públicos129. 

Submetem-se também ao regime previsto pela Lei n.º 13.303/16, segundo o seu art. 1o, 

§5o, as empresas estatais que participem de consórcios130, conforme o disposto no art. 279 da 

Lei n.º 6.404/76, na qualidade de operadoras, e nos termos do seu art. 1o, §6o, as sociedades de 

propósito específico131 que sejam controladas por empresa pública ou sociedade de economia 

mista abrangidas no art. 1o, caput, desta lei. 

                                                
127 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 13a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, 
p. 185-186. 
128 MARTINS, Ricardo Marcondes. “Estatuto das Empresas Estatais à luz da Constituição Federal”. In: DAL 
POZZO, Augusto Neves; MARTINS, Ricardo Marcondes. Estatuto Jurídico das Empresas Estatais. 1a ed., São 
Paulo: Contracorrente, 2018, p. 53. 
129 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 556. 
130 O consórcio é “uma comunhão de interesses e de atividades que atende a específicos objetivos empresariais, 
que se originam nas sociedades consorciadas e delas se destacam” (CARVALHOSA, Modesto. Comentários à 
Lei de Sociedades Anônimas: 4o volume, tomo II (artigos 243 a 300). 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 398). 
Trata-se, portanto, de uma comunhão de interesses, objetivos e atividades que não poderiam ser alcançados na 
esfera individual de cada sociedade participante e que, justamente por isso, demanda a conjugação de recursos e 
aptidões para perseguir determinado objetivo. Quanto à sua natureza jurídica, o consórcio constitui um contrato 
associativo, sem personalidade jurídica. No entanto, o consórcio tem personalidade judicial e negocial, que se 
expressa pela existência de uma representação e de uma administração, com capacidade negocial e processual, 
ativa e passiva (art. 279 da Lei n.º 6.404/76). O consórcio, portanto, estabelece um contrato organizativo de 
atividades e de recursos que, embora sem personalidade jurídica formal, tem personalidade jurídico-processual e 
contratual (CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas: 4o volume, tomo II (artigos 
243 a 300). 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 397-398).  
131 A sociedade de propósito específico tem personalidade jurídica e é constituída com o objetivo de separar os 
capitais, os recursos e as aptidões, voltada unicamente para a execução do contrato público a ser celebrado 
(CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas: 4o volume, tomo II (artigos 243 a 
300). 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 412). Assim, a sociedade de propósito específico tem uma atuação 
específica, voltada para o objeto da contratação. 
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Com exceção de alguns dispositivos expressamente citados no §1o do art. 1o da Lei n.º 

13.303/16132, o disposto no Título I desta lei não se aplica às empresas estatais que tiverem, em 

conjunto com suas respectivas subsidiárias, no exercício social anterior, receita operacional 

bruta inferior a noventa milhões de reais.  

No que concerne às empresas estatais existentes à data em que a Lei n.º 13.303/16 entrou 

em vigor, qual seja, dia 4 de julho de 2016 (primeiro dia útil seguinte ao da sua publicação), foi 

fixado, nos termos do art. 91 da referida lei, o prazo de vinte e quatro meses para a adaptação 

dos respectivos estatutos, tendo, portanto, se encerrado em 3 de julho de 2018. Já, as empresas 

estatais constituídas posteriormente à entrada em vigor desta lei estarão, de imediato, sujeitas 

às suas normas, em razão do art. 97 que dispõe que a Lei n.º 13.303/16 entra em vigor na data 

de sua publicação.  

 

3.2 A governança das sociedades de economia mista na Lei n.º 13.303/16 

 

Desde os anos 2000, o instituto da governança corporativa vem ganhando considerável 

importância no mercado financeiro e de capitais brasileiro. Dentre as razões fundamentais para 

o seu despertar destacam-se os chamados conflitos de agência, que tiveram origem nos Estados 

Unidos, e dizem respeito aos conflitos de interesse entre os acionistas e administradores das 

grandes corporações com capital pulverizado, em que se destacam as “proxy machinery”. No 

Brasil, como a dispersão acionária das sociedades não é tão intensa quando comparada ao 

mercado de capitais norte-americano, os conflitos de interesses ficaram centrados na relação 

entre o acionista controlador e os minoritários. 

A governança corporativa trata dos meios utilizados pelas sociedades a fim de 

estabelecer processos que ajustem os interesses em conflito entre os acionistas e os 

administradores, e os acionistas controladores e os minoritários, e que sejam focados em ética, 

justiça, transparência e responsabilidade, com a finalidade de aumentar o valor da sociedade, 

facilitar o seu acesso ao capital e contribuir para a sua perenidade133. 

De acordo com a Instrução Normativa Conjunta MP/CGU n.º 01/16, emitida pelo 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e a Controladoria-Geral da União, 

governança é a combinação de processos e estruturas implantadas pela alta administração, para 

                                                
132 Os dispositivos expressamente mencionados no §1o do art. 1o como exceção e que, portanto, se aplicam às 
sociedades estatais que tiverem, em conjunto com suas respectivas subsidiárias, no exercício social anterior, receita 
bruta inferior a noventa milhões de reais são: arts. 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 11, 12 e 27. 
133 ANDRADE, Adriana; ROSSETTI, José Paschoal. Governança Corporativa: fundamentos, desenvolvimento 
e tendências. 2a ed., São Paulo: Atlas, 2006, p. 138-139. 
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informar, dirigir, administrar e monitorar as atividades da organização, com o intuito de 

alcançar os seus objetivos (art. 2o, VIII) e governança no setor público compreende 

essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, 

direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à 

prestação de serviços de interesse da sociedade (art. 2o, IX).  

Seguindo essa tendência, que já era adotada para as sociedades privadas em geral, 

especialmente, as sociedades anônimas com capital aberto, a Lei n.º 13.303/16, dentre outras 

regulamentações, cuidou da necessidade de se estabelecer as regras de boa governança 

corporativa, com enfoque na transparência, estrutura de controle e profissionalização da gestão, 

no que tange às empresas estatais. Essas normas vieram em boa hora, tendo em vista as diversas 

dificuldades e conflitos por que passavam as empresas estatais, já que, na ausência de uma 

regulamentação específica, atuavam com relativa liberdade, com base na aplicação do direito 

privado e alto grau de ingerência política. A Lei n.º 13.303/16, portanto, procurou regular de 

modo uniforme a atuação das empresas públicas e sociedades de economia mista.  

Os principais destaques trazidos pela Lei n.º 13.303/16 podem ser sintetizados da 

seguinte forma: (i) no âmbito da estrutura de controle, a referida lei reforçou os poderes dos 

órgãos de fiscalização, contribuiu para a ampliação da transparência na internet, criou dois 

canais de denúncia espontânea, instituiu treinamento anual, estabeleceu três “linhas de defesa” 

internas, criou o Comitê de Auditoria com membros independentes e regulou a nomeação de 

membros independentes para o Conselho de Administração; (ii) quanto à gestão, a lei definiu 

critérios rígidos para a indicação de administradores, imputou responsabilização à autoridade 

que desrespeitar tais critérios, instituiu o Comitê de Elegibilidade, tornou obrigatória a 

existência de metas empresariais vinculadas ao planejamento estratégico de longo prazo, 

limitou os gastos com publicidade e patrocínio, e exigiu total transparência para a execução de 

políticas públicas134. 

Com base no que dispõe o art. 6o da Lei n.º 13.303/16, as empresas estatais e suas 

subsidiárias deverão refletir nos respectivos estatutos as regras previstas nesta lei referentes à 

governança corporativa, à transparência e às estruturas, além de práticas de gestão de riscos e 

de controle interno, bem como a composição da administração e, no caso dos acionistas, 

mecanismos para a sua proteção.  

                                                
134 SEST. Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais. Manual do Conselheiro de 
Administração. 3a ed., Brasília, 2017, p. 32. Disponível em: 
<http://www.planejamento.gov.br/assuntos/empresas-estatais/publicacoes/guia-pratico-e-manual-do-conselheiro-
de-administracao>. Acesso em: 16 set. 2018. 
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O art. 8o da Lei n.º 13.303/16 especifica os requisitos mínimos de transparência a serem 

observados pelas empresas estatais, os quais, em suma, compreendem a elaboração de 

documentos relevantes, tais como a carta anual subscrita pelos membros do Conselho de 

Administração, a política de divulgação de informações, a política de distribuição de 

dividendos, a política de transações com partes relacionadas e a carta anual de governança 

corporativa, bem como a sua divulgação, que deverá ser feita publicamente na internet de forma 

permanente e cumulativa, nos termos do §4o do referido artigo. Além dessas obrigações, o §3o 

determina que as sociedades de economia mista com registro na Comissão de Valores 

Mobiliários sujeitam-se ao regime informacional estabelecido por esta autarquia e devem 

divulgar as informações previstas no art. 8o na forma fixada em suas normas.  

O art. 9o da Lei n.º 13.303/16 estabelece as regras de estruturas e práticas de gestão de 

riscos e controle interno que deverão ser adotadas pelas empresas estatais, as quais deverão 

abranger a ação dos administradores e empregados, por meio da implementação cotidiana de 

práticas de controle interno; a área responsável pela verificação e cumprimento de obrigações 

e de gestão de riscos; e a auditoria interna e Comitê de Auditoria Estatutário. Nesse caso, cabe 

ainda ressalvar que as empresas públicas e as sociedades de economia mista se submetem à Lei 

n.º 12.846/13 (Lei Anticorrupção) e ao seu regulamento previsto no Decreto n.º 8.420/15, em 

especial aos programas de integridade e de compliance e sua avaliação, nos termos do parágrafo 

único do art. 41 do Decreto n.º 8.420/15135.  

Ainda, de acordo com o §1o do art. 9o da Lei 13.303/16 deverá ainda ser elaborado um 

Código de Conduta e Integridade, que disponha, dentre outras regras, sobre o canal de 

denúncias que possibilite o recebimento de denúncias internas e externas relativas ao 

descumprimento do referido Código e das demais normas internas de ética e obrigacionais, 

além dos mecanismos de proteção aos denunciantes e as sanções aplicáveis em caso de violação 

às regras do Código. 

Com relação à governança corporativa das empresas estatais, de um modo geral, 

convém destacar o posicionamento de Walfrido Jorge Warde Júnior ao comparar o papel do 

legislador na Lei n.º 13.303/76 ao Doctor Frankenstein, já que teria costurado corpos diferentes 

na produção de um monstro que irá inexoravelmente atormentá-lo. Para o autor é inútil aplicar 

as boas regras de governança corporativa às empresas estatais, entre as quais prevalece, por 

determinação constitucional, o interesse público sobre a lucratividade. As boas regras de 

                                                
135 CARDOSO, André Guskow. “Governança corporativa, transparência e compliance nas empresas estatais: o 
regime instituído pela Lei 13.303/2016”. In: JUSTEN FILHO, Marçal. Estatuto Jurídico das Empresas Estatais: 
Lei 13.303/16 – “Leis das Estatais”. 1a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 111. 
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governança corporativa têm como escopo alocar poderes no âmbito de uma organização 

empresarial, de modo que o controlador ou os administradores não se apropriem dos meios de 

produção ou dos frutos da empresa, assim o elemento central de todo o movimento em prol 

dessas regras de governança é o lucro. O lucro, entretanto, não é o objetivo do controlador das 

empresas estatais, o Estado, mas sim a consecução das políticas e dos interesses públicos que 

dão fundamento à atuação estatal nos mercados136.  

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), uma organização sem fins 

lucrativos e principal referência do Brasil para o desenvolvimento das melhores práticas de 

Governança Corporativa, desenvolveu, em 2015, um Caderno de Governança Corporativa 

específico para as sociedades de economia mista, no qual apresentou as boas práticas de 

governança corporativa com enfoque na realidade e necessidades específicas dessas sociedades. 

Faz-se a referência a esse Código de Boas Práticas de Governança Corporativa para Sociedades 

de Economia Mista, pois se pretende, ao tratar especificamente do Conselho de Administração 

dessas sociedades, fazer menção às principais práticas recomendadas pelo referido órgão de 

modo a referendar a importância e contribuição das novas regras trazidas pela Lei n.º 13.303/16 

para a melhoria das práticas de governança corporativa, transparência, gestão e riscos, proteção 

dos acionistas nas sociedades de economia mista. 

 

                                                
136 WARDE JÚNIOR, Walfrido Jorge. “Legislador Frankenstein – Não é possível transplantar governança das 
empresas privadas às empresas estatais”. In: NORONHA, João Otávio de; FRAZÃO, Ana; MESQUITA, Daniel 
Augusto (Coord.). Estatuto Jurídico das Estatais: análise da Lei n.º 13.303/2016. Belo Horizonte: Fórum, 2017, 
p. 68, 104-105. 
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4 O Conselho de Administração nas sociedades de economia mista brasileiras 

 

4.1 Noções introdutórias  

 

De acordo com o art. 173, §1o, incisos IV e V, da Constituição Federal, a lei, ao 

estabelecer o estatuto jurídico das empresas públicas, sociedades de economia mista e suas 

subsidiárias, deverá dispor sobre a constituição e o funcionamento dos conselhos de 

administração e fiscal, com a participação de acionistas minoritários, além dos mandatos, 

avaliação de desempenho e responsabilidade dos administradores.  

Com base na Lei n.º 13.303/16 e na Lei n.º 6.404/76, os órgãos da sociedade incumbidos 

de promover a sua administração são o Conselho de Administração e a diretoria. O art. 16 da 

Lei n.º 13.303/16 prevê que o administrador das empresas públicas e sociedades de economia 

mista será submetido às normas previstas na referida lei e também às da Lei n.º 6.404/76. Apesar 

desse dispositivo não fazer qualquer referência às subsidiárias, tem-se que aplicar a elas as 

mesmas normas, tendo em vista a menção expressa no art. 173, §1o, da Constituição Federal137. 

No caso das sociedades de economia mista, estabelece a Lei n.º 6.404/76, no caput do 

seu art. 239, que a instalação do Conselho de Administração em tais sociedades é compulsória. 

A referida lei se refere apenas à obrigatoriedade de instalação do Conselho de Administração 

quanto às sociedades de economia mista, entretanto, especificamente, o art. 31 do Decreto n.º 

8.945/16 prevê que todas as empresas estatais, ressalvadas as subsidiárias de capital fechado, 

deverão ter Conselho de Administração. Quanto à Lei n.º 13.303/16 não existe expressamente 

qualquer menção a obrigatoriedade de instalação para as empresas públicas, apenas referências 

nas regras de tal órgão aos dois tipos de entidades da Administração Pública indireta138.  

Em linhas gerais, o Conselho de Administração é um órgão em torno do qual gravitam 

todos os demais órgãos da administração da sociedade. Entre suas funções essenciais pode-se 

destacar, de forma geral, a de atuar como ligação fiduciária entre a propriedade (os acionistas) 

e a diretoria da sociedade, no monitoramento de todo um conjunto de riscos de gestão e de 

                                                
137 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 572. 
138 O enfoque do presente trabalho diz respeito apenas à constituição do Conselho de Administração nas sociedades 
de economia mista, no entanto, apenas para pontuar uma ressalva quanto às empresas públicas, vale ressaltar que, 
a partir da interpretação dos dispositivos mencionados no parágrafo em questão, poderia se suscitar uma discussão 
quanto à possibilidade de se exigir a constituição de um órgão de administração de uma sociedade por meio de 
decreto e não de lei. Com relação ao tema, Celso Antônio Bandeira de Mello afirma que “ao regulamento desassiste 
incluir no sistema positivo qualquer regra geradora de direito ou obrigação novos. Nem favor nem restrição que já 
não se contenham previamente na lei regulamentada podem ser agregados pelo regulamento”. “É, pois, à lei, e não 
ao regulamento, que compete indicar as condições de aquisição ou restrição de direito” (BANDEIRA DE MELLO, 
Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 33a ed., São Paulo: Malheiros, 2016, p. 367). 



 55 

conflitos e custos de agência, sendo, portanto, essa função que o torna a mais importante força 

interna de controle das corporações139. 

O Conselho de Administração é um órgão investido de poder para deliberar sobre 

assuntos da administração social da companhia. Sendo, portanto, um órgão, o Conselho de 

Administração não possui personalidade jurídica e, além disso, não tem poder de representação 

da sociedade, nem de contrair quaisquer obrigações em nome dela. No Brasil, o Conselho de 

Administração é essencialmente deliberativo, por definição legal, não executando atos de 

gestão e nem representação da companhia.  

Por ser um órgão colegiado, os membros do Conselho de Administração não têm 

competência individual nem deliberam isoladamente, embora lhes seja atribuído de modo 

individual o poder de diligência junto aos diretores sobre assuntos de competência desse órgão. 

É justamente o fato de ter um processo de decisão obrigatoriamente deliberativo que o distingue 

da diretoria, em que o processo de deliberação é individual, não obstante ser possível também 

adotar o processo deliberativo para algumas matérias nos termos do art. 143, §2o, da Lei n.º 

6.404/76. No Conselho de Administração a vontade é una, diferentemente da diretoria em que 

a vontade é individual e coletiva, nos limites da lei e do estatuto140. 

Nas sociedades de economia mista, o Conselho de Administração permite que se tenha 

a responsabilidade autônoma dos seus membros, impedindo assim que sejam confundidas, na 

gestão da companhia, as funções do Poder Público com as do empresário. Vale destacar que o 

maior desafio das sociedades de economia mista é conciliar o cumprimento de seu mandato 

estatal com os respectivos objetivos empresariais. Considerando que nessas sociedades há a 

conjugação de capitais públicos e privados, os objetivos a serem almejados pelos seus acionistas 

são bem contrastantes, haja vista, de um lado, o Estado, na qualidade de acionista controlador, 

ter primordial interesse na persecução de importantes metas sociais e de políticas públicas e, de 

outro, os acionistas minoritários, que buscam o retorno ao seu investimento. 

O Conselho de Administração da sociedade de economia mista é responsável por 

garantir o cumprimento do interesse público da companhia, previsto em seu objeto social, que 

deve estar em consonância com os requisitos constitucionais citados no art. 173, caput, quais 

sejam os imperativos de segurança nacional e o relevante interesse coletivo. Além disso, o 

Conselho de Administração deve zelar pela sustentabilidade financeira da sociedade de 

                                                
139 ANDRADE, Adriana; ROSSETTI, José Paschoal. Governança Corporativa: fundamentos, desenvolvimento 
e tendências. 2a ed., São Paulo: Atlas, 2006, p. 271. 
140 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas: 3o volume (artigos 138 a 205). 4a 
ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 11-12. 
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economia mista e também por uma gestão pautada pelos critérios de eficiência e racionalidade 

econômica. Sempre que os conselheiros exercerem suas atribuições e deveres previstos nas Leis 

n.º 13.303/16 e 6.404/76 e no estatuto social da companhia, não devem deixar de envidar 

esforços para o pleno atendimento dos interesses da companhia, tal como mencionado 

anteriormente, sendo que o cumprimento de procedimentos formais não deve obstruir ou 

redirecionar sua atuação em detrimento do desempenho econômico141.  

De fato, cabe ao Conselho de Administração em conjunto com a diretoria conciliar o 

cumprimento do mandato estatal de seus membros com os objetivos empresariais da sociedade 

de economia mista, permitindo, portanto, que se assegure a viabilidade econômico-financeira 

da organização como um todo, por meio da consecução do seu objeto social e do atendimento 

de políticas públicas142. 

 

4.2 Composição  

 

A Lei n.º 13.303/16, em seu art. 13, I, estabelece que o Conselho de Administração nas 

sociedades de economia mista deverá observar o número mínimo de sete e o máximo de onze 

membros.  

Trata-se de uma regra bem específica que alterou a regra geral do art. 140, caput, da Lei 

n.º 6.404/76, a qual dispõe que o Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 

três membros, sendo que caberá ao estatuto estabelecer o número de conselheiros, ou o máximo 

e o mínimo permitidos.  

O Código do IBGC recomenda às sociedades de economia mista que o Conselho de 

Administração deve ser composto por, no mínimo, cinco e, no máximo, onze membros143, 

considerada a capacidade de trabalho em equipe e outros critérios que interfiram na formação 

de um grupo experiente e produtivo. Além disso, ressalta que é importante que a quantidade de 

membros eleitos não apenas reflita a diversidade de experiências e competências necessárias 

                                                
141 IBGC. Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Cadernos de Governança Corporativa: Boas Práticas 
de Governança Corporativa para Sociedades de Economia Mista. São Paulo, 2015, p. 16. Disponível em: 
<http://conhecimento.ibgc.org.br/Paginas/Publicacao.aspx?PubId=20994>. Acesso em: 14 set. 2018. 
142 IBGC. Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Cadernos de Governança Corporativa: Boas Práticas 
de Governança Corporativa para Sociedades de Economia Mista. São Paulo, 2015, p. 7. Disponível em: 
<http://conhecimento.ibgc.org.br/Paginas/Publicacao.aspx?PubId=20994>. Acesso em: 14 set. 2018. 
143 Como a norma legal estabelece o mínimo de sete membros, a sociedade de economia mista não poderá levar 
em consideração esse número mínimo de cinco membros recomendado pelo IBGC. 
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ao exercício das atribuições de tal órgão, como também proporcione a independência desejável 

para que ele aja no melhor interesse da companhia144.  

 

4.2.1 Conselheiro independente 

 

O art. 22 da Lei n.º 13.303/16 dispõe que o Conselho de Administração deverá ser 

composto, no mínimo, por 25%145 de membros independentes ou por pelo menos um, caso haja 

decisão pelo exercício da faculdade do voto múltiplo pelos acionistas minoritários, nos termos 

do art. 141 da Lei n.º 6.404/76. 

A própria Lei n.º 13.303/16, no §1o do referido art. 22, prescreve o que se deve entender 

por conselheiro independente, a saber: (i) não ter qualquer vínculo com a sociedade de 

economia mista, exceto participação de capital146; (ii) não ser cônjuge ou parente consanguíneo 

ou afim, até o terceiro grau ou por adoção, de chefe do Poder Executivo, de Ministro de Estado, 

de Secretário de Estado ou Município ou de administrador da sociedade de economia mista; 

(iii) não ter mantido, nos últimos três anos, vínculo de qualquer natureza com a sociedade de 

economia mista ou seus controladores, que possa vir a comprometer a sua independência; (iv) 

não ser ou não ter sido, nos últimos três anos, empregado ou diretor da sociedade de economia 

mista ou de sociedade controlada147, coligada148 ou subsidiária da sociedade de economia mista, 

exceto se o vínculo for exclusivamente com instituições públicas de ensino ou pesquisa; (v) não 

                                                
144 IBGC. Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Cadernos de Governança Corporativa: Boas Práticas 
de Governança Corporativa para Sociedades de Economia Mista. São Paulo, 2015, p. 17. Disponível em: 
<http://conhecimento.ibgc.org.br/Paginas/Publicacao.aspx?PubId=20994>. Acesso em: 14 set. 2018. 
145 O §2o do art. 22 da Lei n.º 13.303/16 dispõe que quando, em decorrência da observância do percentual 
mencionado no caput do referido art. 22, resultar número fracionário de conselheiros, será necessário proceder ao 
arredondamento para o número inteiro da seguinte forma: (i) imediatamente superior, quando a fração for igual ou 
superior a 0,5; e (ii) imediatamente inferior, quando a fração for inferior a 0,5. 
146 Com relação à necessidade de o membro do Conselho de Administração deter participação no capital social da 
sociedade, vale destacar que houve uma mudança promovida pela Lei n.º 12.431, de 24 de junho de 2011, no que 
tange ao caput do art. 146 da Lei n.º 6.404/76 excluindo a exigência até então da qualidade de acionista para o 
membro do Conselho de Administração.  
147 No âmbito das sociedades anônimas, a sociedade controlada é definida pelo §2o do art. 243 da Lei n.º 6.404/76, 
nos seguintes termos: “Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou através de 
outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas 
deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores”.  
148 No âmbito das sociedades anônimas, a definição de sociedade coligada está disposta no art. 243, §§1o, 4o e 5o, 
da Lei n.º 6.404/76, conforme segue:  
§ 1o  São coligadas as sociedades nas quais a investidora tenha influência significativa. (Redação dada pela Lei nº 
11.941, de 2009) 
§ 4º  Considera-se que há influência significativa quando a investidora detém ou exerce o poder de participar nas 
decisões das políticas financeira ou operacional da investida, sem controlá-la. (Incluído pela Lei nº 11.941, de 
2009) 
§ 5o  É presumida influência significativa quando a investidora for titular de 20% (vinte por cento) ou mais do 
capital votante da investida, sem controlá-la. (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009) 
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ser fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços ou de produtos da sociedade de 

economia mista, de modo a implicar a perda de independência; (vi) não ser funcionário ou 

administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços ou 

produtos à sociedade de economia mista, de modo a implicar perda de independência; e (vii) 

não receber outra remuneração da sociedade de economia mista além daquela relativa ao cargo 

de conselheiro, à exceção de proventos em dinheiro oriundos de participação no capital149. 

Os §§3o e 4o do art. 22 da Lei 13.303/16 estabelecem quais vagas do Conselho de 

Administração poderão ou não ser consideradas para o cômputo de vagas destinadas a membros 

independentes, sendo que o §4o autoriza para o cômputo aquelas ocupadas pelos conselheiros 

eleitos por acionistas minoritários nos termos do §2o do art. 19 da Lei 13.303/16. Por outro 

lado, o §3o estabelece uma vedação ao dispor que não serão consideradas, para fins do cômputo, 

as ocupadas pelos conselheiros eleitos pelos empregados, nos termos do §1o do referido art. 19. 

A Lei n.º 6.404/76 não prevê a obrigatoriedade de se eleger conselheiros independentes, 

entretanto a sua presença, embora não obrigatória pela lei, já foi incorporada à estrutura de 

governança das companhias brasileiras, na medida em que gera valores para estas ao conferir 

uma percepção de independência e imparcialidade150.  

A previsão do art. 22 da Lei n.º 13.303/16 reflete um importante avanço no que tange à 

composição do Conselho de Administração das sociedades de economia mista, haja vista o 

positivo impacto da eleição dos conselheiros independentes na tomada de decisões do referido 

órgão. Os conselheiros independentes, de fato, podem contribuir por serem, acima de tudo, 

imparciais, já que devem observar os requisitos legais para serem indicados e nomeados, e 

também por, a princípio, não possuírem qualquer vínculo partidário ou pessoal com aqueles 

que os elegeram.  

                                                
149 O Decreto n.º 8.945/16 dispõe em seu art. 36, §1o que o Conselheiro de Administração independente se 
caracteriza por: I - não ter vínculo com a empresa estatal ou com empresa de seu conglomerado estatal, exceto 
quanto à participação em Conselho de Administração da empresa controladora ou à participação em seu capital 
social; II - não ser cônjuge ou parente consanguíneo ou afim ou por adoção, até o terceiro grau, de chefe do Poder 
Executivo, de Ministro de Estado, de Secretário de Estado, do Distrito Federal ou de Município ou de 
administrador da empresa estatal ou de empresa de seu conglomerado estatal; III - não ter mantido, nos últimos 
três anos, vínculo de qualquer natureza com a empresa estatal ou com os seus controladores, que possa vir a 
comprometer a sua independência; IV - não ser ou não ter sido, nos últimos três anos, empregado ou Diretor da 
empresa estatal, de empresa de seu conglomerado estatal ou de empresa coligada; V - não ser fornecedor ou 
comprador, direto ou indireto, de serviços ou produtos da empresa estatal ou de empresa de seu conglomerado 
estatal; VI - não ser empregado ou administrador de empresa ou entidade que ofereça ou demande serviços ou 
produtos à empresa estatal ou à empresa de seu conglomerado estatal; e VII - não receber outra remuneração da 
empresa estatal ou de empresa de seu conglomerado estatal, além daquela relativa ao cargo de Conselheiro, exceto 
a remuneração decorrente de participação no capital da empresa. 
150 IBGC. Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Cadernos de Governança Corporativa: Guia de 
Orientação Jurídica de Conselheiros de Administração e Diretores. São Paulo, 2012, p. 15. Disponível em: 
<http://www.ibgc.org.br/userfiles/files/Guia_11.pdf>. Acesso em: 16 set. 2018. 
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4.2.2 Representantes dos empregados e dos acionistas minoritários  

 

O art. 19 da Lei n.º 13.303/16, em seu §1o, autoriza a aplicação das normas previstas na 

Lei n.º 12.353, de 28 de dezembro de 2010, referentes à participação dos empregados no 

Conselho de Administração, para as sociedades de economia mista, suas subsidiárias e 

controladas.  

A Lei n.º 6.404/76, em seu art. 140, parágrafo único, introduzido pela Lei n.º 10.303/01, 

já dispunha acerca da faculdade estatutária de participação de representantes dos empregados 

no Conselho de Administração. A Lei n.º 12.353/10, no art. 2o, §1o, seguindo a mesma linha do 

parágrafo único, dispôs que o representante dos trabalhadores será escolhido dentre os 

empregados ativos da sociedade de economia mista, pelo voto direto de seus pares, em eleição 

organizada pela sociedade em conjunto com as entidades sindicais que os representem.  

O representante dos empregados no Conselho de Administração da sociedade de 

economia mista está sujeito a todos os critérios e exigências para o cargo previstos em lei e no 

estatuto da respectiva sociedade. Além disso, ele não participará das discussões e deliberações 

sobre os assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, 

inclusive matérias de previdência complementar e assistenciais, hipóteses em que fica 

configurado o conflito de interesse. Essas disposições constam, respectivamente, dos §§2o e 3o 

do art. 2o da Lei n.º 12.353/10 e, juntamente com o caput e §1o do referido artigo, refletem a 

preocupação do legislador das empresas estatais com a diversidade na composição do seu 

Conselho de Administração e, mais, ao indicar um representante dos empregados como 

membro de tal órgão, essa indicação tende a surtir um efeito benéfico na relação entre a 

sociedade e os seus empregados, já que estes estarão diretamente representados neste 

importante órgão de controle da companhia.  

É importante destacar a opinião de Calixto Salomão Filho no sentido de que o 

pluralismo no Conselho de Administração atribuído, na versão original da Lei n.º 6.404/76 pela 

previsão do voto múltiplo no seu art. 141151, é meramente formal e de fachada, já que só faz 

                                                
151 O processo de voto múltiplo está previsto no art. 141 da Lei n.º 6.404/76. O caput determina que, na eleição 
dos conselheiros, é facultado aos acionistas representantes de, no mínimo, 10% do capital social com direito a 
voto, estando ou não previsto no estatuto, requerer a adoção do processo de voto múltiplo, atribuindo-se a cada 
ação tantos votos quantos sejam os membros do Conselho, e reconhecido ao acionista o direito de cumular os 
votos em um só candidato ou distribui-los entre vários. Trata-se, portanto, de um processo pelo qual se concede a 
cada acionista um total de votos correspondente ao número de suas ações votantes multiplicado pelo número de 
cargos do Conselho de Administração. A finalidade do voto múltiplo, portanto, é atuar como um método de 
concentração de votos, a fim de matematicamente possibilitar a representação de acionistas minoritários no 
Conselho de Administração, assegurando, dessa forma, a representação em tal órgão de outros interesses que não 
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aumentar os problemas de conflito de interesses no interior do referido órgão e pouco ou nada 

contribui para uma efetiva fiscalização externa da companhia.  

Assim, para o autor, o único dispositivo que dá um passo na direção do pluralismo 

societário e contribui para a diversidade no seio da sociedade é, de fato, o parágrafo único do 

art. 140 da Lei n.º 6.404/76. Afirma o autor que é preciso comemorar, portanto, o fato de este 

dispositivo ao menos abrir espaço (que não havia antes da reforma introduzida pela Lei n.º 

13.303, posto que a participação no Conselho era privativa de acionistas) para que, por via 

contratual, fosse, então, possível estabelecer formas de controle externo dos atos da 

administração e de seus controladores152. 

Quanto ao representante dos acionistas minoritários, dispõe o art. 19, §2o, da Lei n.º 

13.303/16 que é assegurado aos acionistas minoritários o direito de eleger um conselheiro, se 

maior número não lhes couber pelo processo de voto múltiplo previsto na Lei n.º 6.404/76. 

Diferentemente do que determina a Lei n.º 6.404/76, o §2o do art. 19 da Lei n.º 13.303/16 

não estabelece o percentual mínimo a ser considerado para a eleição do representante dos 

minoritários. Assim, neste caso, deverá ser aplicado analogicamente o §4o do art. 141 da Lei 

n.º 6.404/76, que determina que a maioria dos titulares de (i) ações de emissão da companhia 

aberta com direito a voto, que representem, pelo menos, 15% do total das ações com direito a 

voto; e (ii) de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito de emissão da 

companhia aberta, que representem, no mínimo, 10% do capital social, que não houverem 

exercido o direito previsto no estatuto, em conformidade com o art. 18 da Lei n.º 6.404/76, terão 

o direito de eleger e destituir um membro e seu suplente do conselho de administração, em 

votação em separado na assembleia geral, excluído o acionista controlador.  

No entanto, caso se verifique que nem os titulares de ações com direito a voto e nem os 

titulares de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito referidos nos incisos I e 

II do §4o da Lei n.º 6.404/76 perfizeram, respectivamente, o quórum de 15% ou 10%, de acordo 

com o §5o desse mesmo dispositivo, eles poderão agregar suas ações para elegerem em conjunto 

um membro e seu suplente para o Conselho de Administração, desde que, juntos, atinjam o 

quórum mínimo de 10% do capital social. 

 

4.2.3 Membros da Administração Pública direta ou indireta 

 

                                                
o dos acionistas controladores (CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas: 3o 
volume (artigos 138 a 205). 4a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 115-116). 
152 SALOMÃO FILHO, Calixto. O Novo Direito Societário. 3a ed., São Paulo: Malheiros, 2006, p. 86-87. 
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A Lei n.º 13.303/16, em seu art. 20, prevê a vedação da participação remunerada dos 

membros da Administração Pública direta ou indireta em mais de dois Conselhos de 

Administração ou Conselho Fiscal das empresas estatais ou de suas subsidiárias153.  

É importante destacar que a vedação não alcança propriamente a nomeação dos 

membros da Administração Pública para mais de dois Conselhos de Administração ou 

Conselhos Fiscais, mas sim a remuneração a partir da terceira nomeação. Dessa forma, o 

indivíduo poderá ser nomeado para mais de dois Conselhos, entretanto, não poderá mais ser 

remunerado a partir da terceira nomeação em diante. 

 

4.3 Competências do art. 18 da Lei n.º 13.303/16 

 

No que tange às competências do Conselho de Administração das sociedades de 

economia mista, o próprio art. 18, caput, da Lei n.º 13.303/16, remete à aplicabilidade do rol 

de competências do art. 142 da Lei n.º 6.404/76, sendo estas, portanto, as atribuições gerais, e 

também acrescenta outras quatro atribuições nos seus incisos, que por serem específicas das 

sociedades estatais, são consideradas adicionais serão objeto de análise no presente trabalho. 

Assim, de acordo com o art. 142 da Lei n.º 6.404/76, compete ao Conselho de 

Administração: (i) fixar a orientação geral dos negócios da companhia; (ii) eleger e destituir os 

diretores da companhia e fixar-lhes as atribuições, observado o que a respeito dispuser o 

estatuto; (iii) fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis 

da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e 

quaisquer outros atos; (iv) convocar a assembleia geral quando julgar conveniente, ou no caso 

do artigo 132 da Lei n.º 6.404/76; (v) manifestar-se sobre o relatório da administração e as 

contas da diretoria; (vi) manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, quando o estatuto 

assim o exigir; (vii) deliberar, quando autorizado pelo estatuto, sobre a emissão de ações ou de 

                                                
153 O art. 35 do Decreto n.º 8.945/16 acrescenta o Comitê de Auditoria à vedação quanto à remuneração em caso 
de participação do mesmo membro em mais de dois Conselhos de Administração ou Conselhos Fiscais. É 
importante mais uma vez destacar a crítica já feita no presente trabalho quanto à abrangência do Decreto, já que 
este diploma estaria inovando no mundo jurídico ao acrescentar o Comitê de Auditoria como um dos órgãos a que 
a vedação se estende, tendo em vista que a própria Lei n.º 10.303/16 não fez qualquer ressalva acerca deste órgão. 
Ademais, este dispositivo do Decreto deve ser interpretado em consonância com o inciso III do §1o do art. 25 da 
Lei n.º 13.303/16, que prevê como uma das condições mínimas para se integrar o Comitê de Auditoria Estatutário 
que o indivíduo não receba qualquer outro tipo de remuneração da empresa pública ou sociedade de economia 
mista ou de sua controladora, controlada, coligada ou sociedade em controle comum, direta ou indireta, que não 
seja aquela relativa à função de integrante do Comitê de Auditoria Estatutário. Nesse sentido, o membro do Comitê 
de Auditoria Estatutário estaria proibido de receber qualquer outro tipo de remuneração da empresa estatal, sua 
controladora, controlada, coligada ou sociedade em controle comum, direta ou indireta, não se impondo a ressalva 
de dois Conselhos de Administração, Conselhos Fiscais ou Comitês de Auditoria, prevista no art. 20 da Lei n.º 
13.303/16 c/c art. 35 do Decreto n.º 8.945/16.  
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bônus de subscrição; (viii) autorizar, se o estatuto não dispuser em contrário, a alienação de 

bens do ativo não circulante, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações 

de terceiros; e (ix) escolher e destituir os auditores independentes, se houver.  

O art. 18 da Lei n.º 13.303/16 atribui ao Conselho de Administração das sociedades de 

economia mista as competências adicionais abaixo detalhadas nos subitens, que podem ser 

resumidas nos seguintes tópicos: (i) práticas governança corporativa; (ii) gestão de riscos e 

controle interno; (iii) política de porta-vozes e unificação na transmissão de informações e (iv) 

avaliação de diretores.  

É importante enfatizar que, em relação às sociedades de economia mista, o legislador, 

ao estipular essas atribuições adicionais, tende corretamente a potencializar o Conselho de 

Administração dessas sociedades, cuja a responsabilidade é, em essência, identificar, discutir e 

garantir a disseminação dos valores e princípios da organização. Trata-se, portanto, de uma 

sociedade que, apesar de ser qualificada como pessoa jurídica de direito privado, ultrapassa 

esse limite enveredando também pelos meandros do direito público e, consequentemente, 

resvalando no interesse coletivo como objetivo a ser perseguido, conforme já se discutiu no 

presente trabalho.  

 

4.3.1 Práticas de governança corporativa 

 

De acordo com o inciso I do art. 18 da Lei n.º 13.303/16, caberá ao Conselho de 

Administração das empresas estatais discutir, aprovar e monitorar as decisões envolvendo as 

práticas de governança corporativa, relacionamento com partes interessadas, política de gestão 

de pessoas e código de conduta dos agentes.  

Quanto à governança corporativa, cumpre mencionar que a própria Lei n.º 13.303/16 

prescreve algumas práticas, tais como a divulgação de documentos relevantes e a nomeação do 

conselheiro independente, que, por serem legais, deverão ser obrigatoriamente atendidas. Além 

dessas, no caso de a sociedade de economia mista ser anônima aberta e atuar em um dos 

segmentos de mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (antiga BM&FBOVESPA), caberá 

também ao Conselho de Administração observar as devidas exigências constantes do respectivo 

Regulamento de Mercado154.  

                                                
154 Os segmentos especiais de listagem da B3 são Bovespa Mais, Bovespa Mais Nível 2, Novo Mercado, Nível 2 
e Nível 1. Tratam-se de segmentos que prezam por regras de governança corporativa diferenciadas, que vão além 
das obrigações que as companhias têm perante a Lei n.º 6.404/76 e têm como objetivo melhorar a avaliação das 
companhias que decidem aderir, voluntariamente, a um desses segmentos de listagem (B3. Segmentos de 
Listagem. Disponível em: <http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/segmentos-
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O Conselho de Administração também poderá discutir acerca das recomendações 

propostas pelos Códigos do IBGC direcionados às melhores práticas de governança corporativa 

e, em especial, o que se refere às sociedades de economia mista155.  

Os incisos I, VIII e III do art. 8o da Lei n.º 13.303/16, ao tratar dos requisitos da 

transparência, estabelecem que será necessária a elaboração de: (i) carta anual de políticas 

públicas, a ser subscrita pelo Conselho de Administração, contemplando a explicitação dos 

compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas pela sociedade de economia 

mista e suas subsidiárias, em atendimento ao interesse coletivo ou ao imperativo de segurança 

nacional que justificou a autorização para as suas respectivas criações, com a definição clara 

dos recursos a serem empregados para esse fim, bem como dos impactos econômico-financeiros 

da consecução desses objetivos, mensuráveis por meio de indicadores objetivos; e (ii) carta 

anual de governança corporativa, que será ampla e tempestivamente divulgada ao público em 

geral, devendo abarcar, em linguagem clara e direta, as informações relevantes atualizadas, em 

especial, as relativas a atividades desenvolvidas, estrutura de controle, fatores de risco, dados 

econômico-financeiros, comentários dos administradores sobre o desempenho, políticas e 

práticas de governança corporativa e descrição da composição e remuneração da administração. 

Trata-se de rol meramente exemplificativo, sendo possível haver outras informações relevantes 

além dessas referidas. 

Na organização da administração da sociedade de economia mista, a elaboração de tais 

cartas anuais deverá ser realizada pelo próprio Conselho de Administração156, sendo que o 

objetivo é dar maior transparência à criação e atuação das sociedades de economia mista, 

estando, assim, em consonância com os princípios de governança corporativa e também com 

os preceitos da Lei n.º 13.303/16. 

                                                
de-listagem/sobre-segmentos-de-listagem/> Acesso em: 16 set. 2018). Os segmentos são estruturados de forma a 
oferecer a possibilidade de existir um comprometimento gradual da companhia aberta com as regras de governança 
corporativa, concentradas, especialmente, sobre a transparência das informações e maior proteção dos acionistas 
minoritários (LAUTENSCHLEGER JÚNIOR, Nilson. Os desafios propostos pela governança corporativa ao 
direito empresarial brasileiro: ensaio de uma reflexão crítica e comparada. 1a ed., São Paulo: Malheiros, 2005, 
p. 116). 
155 IBGC. Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Disponível em: <!
http://conhecimento.ibgc.org.br/Paginas/default.aspx>. Acesso em: 16 set. 2018. 
156 Conforme orientação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a carta anual de políticas 
públicas e a carta anual de governança corporativa deverão ser abordadas em um único documento intitulado 
“Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa”, em modelo disponibilizado pelo próprio Ministério 
no link <http://www.planejamento.gov.br/assuntos/empresas-estatais/publicacoes> (SEST. Secretaria de 
Coordenação e Governança das Empresas Estatais. Manual do Conselheiro de Administração. 3a ed., Brasília, 
2017, p. 8. Disponível em: <http://www.planejamento.gov.br/assuntos/empresas-estatais/publicacoes/guia-
pratico-e-manual-do-conselheiro-de-administracao>. Acesso em: 16 set. 2018). 
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A divulgação de ambas se dará, segundo o art. 8o, §4o, da Lei n.º 13.303/16, consoante 

com a Lei n.º 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação), publicamente, na internet, de forma 

permanente e cumulativa, ou seja, a divulgação deverá ser constante e sempre atualizada157. 

Como a divulgação deve ser tempestiva e atualizada, já que o próprio inciso III do referido art. 

8o assim dispõe, as informações devem ser tornadas públicas tão logo sejam relevantes e úteis, 

sendo essencial que sejam atualizadas e que a respectiva divulgação se dê em momento 

adequado158. 

A divulgação das informações, nesse sentido, tem como finalidade a mitigação do risco 

de assimetria informacional, que, além de não corresponder a uma boa prática de governança 

corporativa, pode resultar em desinformação ou, pior, em informação incorreta, falsa, equívoca 

aos interessados, quais sejam, os seus acionistas, fornecedores, consumidores, a própria 

companhia. 

No inciso IV do art. 8o, a Lei n.º 13.303/16 prevê a necessidade de se elaborar e divulgar 

a política de divulgação de informações, em conformidade com a legislação em vigor e com as 

melhores práticas. Nesse caso, em vista da estrutura organizacional da sociedade, também 

remete-se ao Conselho de Administração, com base no próprio art. 18, I, da Lei n.º 13.303/16, 

a discussão e elaboração dessa política de divulgação de informações, que deverá, inclusive, se 

pautar pelo disposto no §4o desse mesmo art. 8o e da Lei n.º 12.527/11, conforme já 

mencionado. 

É importante ressaltar que na política de divulgação de informações, o Conselho de 

Administração também deverá levar em consideração as informações obrigatórias constantes 

da Lei n.º 6.404/76, bem como, no caso de as sociedades de economia mista serem companhias 

abertas, as relativas aos valores mobiliários regidas pela Lei n.º 6.385/76 e pela Comissão de 

Valores Mobiliários.  

Considerando que a política de divulgação de informações também deverá estar em 

conformidade com as melhores práticas de governança corporativa, na medida em que tal 

prática ou política, ainda que não prevista em lei, passe a ser regularmente utilizada pelo setor 

                                                
157 CARDOSO, André Guskow. “Governança corporativa, transparência e compliance nas empresas estatais: o 
regime instituído pela Lei 13.303/2016”. In: JUSTEN FILHO, Marçal. Estatuto Jurídico das Empresas Estatais: 
Lei 13.303/16 – “Leis das Estatais”. 1a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 100-101. 
158 CARDOSO, André Guskow. “Governança corporativa, transparência e compliance nas empresas estatais: o 
regime instituído pela Lei 13.303/2016”. In: JUSTEN FILHO, Marçal. Estatuto Jurídico das Empresas Estatais: 
Lei 13.303/16 – “Leis das Estatais”. 1a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 105. 
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em que atua a sociedade de economia mista ou considerada uma prática-modelo para o setor, 

será possível exigir que passe a constar da política de divulgação a ser estabelecida159.  

Além das práticas de governança corporativa, é também atribuição do Conselho de 

Administração, segundo o art. 18, I, a discussão, aprovação e monitoramento das decisões 

envolvendo o relacionamento com partes interessadas.  

Dispõe o inciso VII do art. 8o da Lei n.º 13.303/16 que será necessária a elaboração e 

divulgação da política de transações com partes relacionadas, em conformidade com os 

requisitos de competitividade, conformidade, transparência, equidade e comutatividade, sendo 

que esta política deverá ser revista, no mínimo, anualmente e também submetida à aprovação 

do Conselho de Administração.  

O IBGC no Código direcionado especificamente às práticas de governança corporativa 

para as sociedades de economia mista160 especifica que as transações entre partes relacionadas 

são justificáveis ao agregarem valor às organizações, visto que, a partir do relacionamento entre 

as partes contratantes é que se pode reduzir os custos de transação. No entanto, as transações 

com partes relacionadas também podem ser utilizadas para a transferência de valor de uma 

companhia para a outra. Assim, é responsabilidade do Conselho de Administração monitorar 

essas operações de forma que sejam conduzidas a parâmetros de mercado, afastem potenciais 

riscos de conflito de interesses e evitem o mau uso dos ativos da sociedade.  

O IBGC também recomenda que a sociedade de economia mista disponha de uma 

política de transações entre partes relacionadas, aprovada pelo Conselho de Administração, 

recomendação esta incorporada pela Lei n.º 13.303/16, e que essas transações se deem em 

condições equivalentes às vigentes no mercado e/ou praticadas com terceiros, ou seja, que o 

acesso das sociedades de economia mista a recursos financeiros deve se dar de maneira isenta 

de privilégios. Nesses termos, as relações entre a sociedade de economia mista e os bancos, 

instituições financeiras, outras empresas de controle estatal e entes do Estado devem se dar 

sobre bases usuais de mercado, de forma a não receberem qualquer tratamento favorecido em 

relação às empresas privadas, ou ainda, a outras estatais, tampouco subsídios indiretos ou 

disfarçados.  

                                                
159 CARDOSO, André Guskow. “Governança corporativa, transparência e compliance nas empresas estatais: o 
regime instituído pela Lei 13.303/2016”. In: JUSTEN FILHO, Marçal. Estatuto Jurídico das Empresas Estatais: 
Lei 13.303/16 – “Leis das Estatais”. 1a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 106. 
160 IBGC. Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Cadernos de Governança Corporativa: Boas Práticas 
de Governança Corporativa para Sociedades de Economia Mista. São Paulo, 2015, p. 30. Disponível em: 
<http://conhecimento.ibgc.org.br/Paginas/Publicacao.aspx?PubId=20994>. Acesso em: 14 set. 2018. 
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Assim, para que as transações entre partes relacionadas sejam contratadas em bases 

justas e comutativas, os membros do Conselho de Administração e também os diretores da 

sociedade de economia mista devem agir em conformidade com o interesse da companhia, de 

modo independente, refletido e fundamentado. 

O próprio IBGC, ainda, fornece uma Carta Diretriz161 a respeito das transações entre 

partes relacionadas que são bastante frequentes no ambiente de negócios. Em alguns casos, 

essas transações com partes relacionadas podem ser prejudiciais às organizações e aos seus 

acionistas, sobretudo, em razão de conflito de interesses a elas inerentes e dos custos de 

monitoramento. Para ser considerada como válida, tais transações devem ser contratadas em 

bases justas e condições de mercado, devendo, portanto, ser razoáveis, justificadas e 

equilibradas. De fato, a atribuição do Conselho de Administração está, portanto, relacionada à 

prejudicialidade ou não dessas transações às companhias, sócios e, em geral, ao ambiente 

empresarial em que se insere a companhia. A ausência de independência negocial, muitas vezes, 

é capaz de influenciar na formação de vontade dos participantes e, portanto, pode implicar em 

elevados custos de monitoramento, levando, inclusive, ao favorecimento indevido de partes 

relacionadas, em detrimento do interesse da sociedade. 

 

4.3.2 Gestão de riscos e controle interno 

 

Nos termos do art. 18, II, da Lei n.º 13.303/16, é competência do Conselho de 

Administração implementar e supervisionar os sistemas de gestão de riscos e de controle interno 

estabelecidos para a prevenção e mitigação dos principais riscos a que está exposta a sociedade 

de economia mista, inclusive os riscos relacionados à integridade das informações contábeis e 

financeiras e os relacionados à ocorrência de corrupção e fraude.  

Com relação aos sistemas de gestão de riscos e de controles internos, destacam-se a 

Instrução Normativa Conjunta MP/CGU n.º 01/16, emitida pelo Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão e a Controladoria-Geral da União, que dispõe sobre os controles internos, 

gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo federal, e a Resolução n.º 18, de 

10 de maio de 2016, da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de 

Administração de Participações Societárias da União – CGPAR, segundo a qual as empresas 

                                                
161 IBGC. Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Carta Diretriz 4: Transação entre Partes Relacionadas. 
São Paulo, 2014. Disponível em: 
<http://conhecimento.ibgc.org.br/Lists/Publicacoes/Attachments/23343/Carta_Diretriz_4.pdf>. Acesso em: 16 
set. 2018. 
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estatais federais devem implementar políticas de Conformidade e Gerenciamento de Riscos 

adequadas ao seu porte e consistentes com a natureza, complexidade e risco das operações por 

ela realizadas.  

Essa competência atribuída ao Conselho de Administração, essencialmente, reflete o 

dever de diligência a que está vinculado o administrador da companhia conforme o art. 153 da 

Lei n.º 6.404/76. Segundo este dispositivo, o administrador deve empregar, no exercício de suas 

funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na 

administração dos seus próprios negócios.  

O dever de diligência é a regra máxima da atividade dos administradores da companhia. 

Trata-se de um sistema fundado em cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados, tendo 

em vista a enorme dificuldade em se propor regras mais concretas acerca da diligência do 

administrador. Assim, a adoção de tal sistema permitirá ao intérprete dar conteúdo concreto ao 

dever de diligência, conforme as circunstâncias envolvidas e de acordo com a estrutura da 

companhia162.  

O critério atribuído pela Lei n.º 6.404/76 ao dever de diligência está relacionado ao 

homem de negócios (e não ao comportamento do pater familiae). Assim, exige-se que o homem 

seja ativo e probo e que tenha aptidão para a realização de negócios. Não é necessária uma 

diligência excepcional, mas uma diligência ordinária e esta deverá ser analisada caso a caso163. 

Ressalta-se que a atividade da administração como um todo e o dever de diligência se 

caracterizam como obrigação de meio, e não de resultado. Os maus resultados de uma 

companhia não decorrem necessariamente de uma violação do dever de diligência, da mesma 

forma que uma companhia na qual os seus administradores violem o dever de diligência poderá 

não ter o seu resultado afetado por essa má conduta. O risco do negócio ou da empresa é, 

portanto, uma situação da vida e da qual os seus administradores estão isentos de 

responsabilidade ao menos do ponto de vista legal164. 

O inciso II do art. 18 remete expressamente aos riscos relacionados à integridade das 

informações contábeis e financeiras e à ocorrência de corrupção e fraude, entretanto tais riscos 

                                                
162 CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. “Seção V – Deveres e Responsabilidades”. In: LAMY FILHO, Alfredo; 
BULHÕES PEDREIRA, José Luiz (Coord.). Direito das Companhias. 1a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 
1097-1100. 
163 CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. “Seção V – Deveres e Responsabilidades”. In: LAMY FILHO, Alfredo; 
BULHÕES PEDREIRA, José Luiz (Coord.). Direito das Companhias. 1a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 
1101-1104. 
164 CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. “Seção V – Deveres e Responsabilidades”. In: LAMY FILHO, Alfredo; 
BULHÕES PEDREIRA, José Luiz (Coord.). Direito das Companhias. 1a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 
1103-1104. 
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são meras exemplificações, cabendo outras hipóteses referentes a quaisquer riscos a que está 

exposta a sociedade de economia mista. 

 

4.3.3 Política de porta-vozes e unificação na transmissão de informações  

 

O inciso III do art. 18 da Lei n.º 13.303/16 dispõe como competência adicional do 

Conselho de Administração das sociedades de economia mista a aprovação de uma política de 

porta-vozes, que vise a eliminar risco de contradição entre informações de diversas áreas e as 

dos executivos das sociedades de economia mista165. 

A intenção quanto à atribuição dessa competência ao Conselho de Administração foi 

unificar a transmissão de informações sob a forma de uma política a ser implantada na 

companhia166. Assim, pretende-se eliminar o risco de contradição que possa existir em relação 

às informações prestadas pelas pessoas autorizadas a falar em nome da companhia ao público 

em geral, objetivando, portanto, a coerência e uniformidade das informações prestadas.  

Essa competência guarda similitude com o dever de informar previsto no art. 157 da Lei 

n.º 6.404/76, que determina o sistema de revelação total da situação patrimonial dos 

administradores referente aos valores mobiliários emitidos pela companhia, bem como o de 

revelação oportuna de fatos negociais relevantes da companhia que tenham o condão de 

interferir na cotação, negociação e liquidez desses mesmos valores no mercado de capitais. O 

dever de informar dos administradores corresponde ao dever de ser informado dos acionistas 

no que diz respeito às matérias patrimoniais e contratuais constantes da Lei n.º 6.404/76167.  

A função, portanto, do art. 157 da Lei n.º 6.404/76 é assegurar à companhia, aos seus 

acionista, às Bolsas de Valores, ao mercado de balcão organizado, à Comissão de Valores 

Mobiliários e ao público investidor em geral os meios de se coibir o insider trading168 por parte 

                                                
165 A competência do Conselho de Administração das sociedades de economia mista é quanto à aprovação da 
respectiva política de porta-vozes, sendo que a função de porta-voz da companhia caberá a quem a própria política 
e/ou o estatuto social designar.  
166 OLIVEIRA, Fernão Justen de; MAIA, Fernanda Caroline. “O conselho de administração nas empresas 
estatais”. In: JUSTEN FILHO, Marçal. Estatuto Jurídico das Empresas Estatais: Lei 13.303/16 – “Leis das 
Estatais”. 1a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 175. 
167 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas: 3o volume (artigos 138 a 205). 4a 
ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 331. 
168 O conceito de insider trading constante da legislação brasileira foi inspirado naquele desenvolvido no direito 
norte-americano. Neste, conceitua-se o insider trading como o efetivo aproveitamento de informações 
confidenciais ou reservadas referentes ao estado e aos negócios da companhia que têm os administradores e os 
principais acionistas, para, em posição privilegiada, negociar os valores mobiliários de emissão da companhia, em 
detrimento dos investidores e dos acionistas que não tiveram acesso simultâneo a essas mesmas informações 
(CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas: 3o volume (artigos 138 a 205). 4a ed., 
São Paulo: Saraiva, 2009, p. 295). Assim, insider trading consiste no uso de informações relevantes sobre valores 
mobiliários, por parte de pessoas que, em razão de sua atividade profissional, estão bem informadas sobre os 
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do administrador da companhia e também estabelecer o dever dos administradores de revelar 

aos investidores alterações substanciais no estado dos negócios da companhia169. 

 

4.3.4 Avaliação de diretores  

 

Com base no art. 18, IV, da Lei n.º 13.303/16, a quarta competência adicional atribuída 

ao Conselho de Administração é avaliar os diretores da sociedade de economia mista, nos 

termos do inciso III do art. 13 dessa mesma lei, podendo contar com apoio metodológico e 

procedimental do comitê estatutário referido no seu art. 10.  

Segundo o mencionado art. 13, III, a lei que autorizar a criação da sociedade de 

economia mista deverá dispor sobre a avaliação de desempenho, individual e coletiva, de 

periodicidade anual, dos administradores, com a observância dos seguintes quesitos mínimos: 

(i) exposição dos atos de gestão praticados, quanto à licitude e à eficácia da ação administrativa; 

(ii) contribuição para o resultado do exercício; (iii) consecução dos objetivos estabelecidos no 

plano de negócios e atendimento à estratégia de longo prazo.  

O processo de governança de uma sociedade é exercido segundo o composto constituído 

pela propriedade, em que se insere a Assembleia Geral, pelo Conselho Fiscal por ela eleito, cuja 

função, dentre outras, é a de fiscalizar os atos dos administradores, verificando o cumprimento 

de seus deveres legais e estatutários, pelo Conselho de Administração, órgão cujos membros 

são escolhidos pelos acionistas, e pela Diretoria que é eleita pelo Conselho de Administração e 

a ele se reporta. Assim, na estrutura societária da companhia, a Diretoria é a responsável pelas 

ações que movimentarão a sociedade, em suas unidades de negócios e em suas funções 

compartilhadas, na implementação desses propósitos170.  

As missões dos conselheiros de administração e dos diretores, apesar de ambos 

trabalharem para os mesmos resultados corporativos, não são iguais, sendo que o Conselho de 

                                                
negócios da companhia emissora, para transacionar com os valores mobiliários antes que tais informações sejam 
de conhecimento público. Dessa forma, o insider compra ou vende valores mobiliários a preços que ainda não 
estão refletindo o impacto de determinadas informações, que são de seu conhecimento exclusivo (EIZIRIK, 
Nelson; GAAL, Ariádna B.; PARENTE, Flávia; HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado de Capitais – 
Regime Jurídico. 3a ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 554). Trata-se, portanto, da obtenção de vantagens a 
partir da negociação de valores mobiliários com base em informações, que ainda não foram divulgadas ao mercado 
(PRADO, Viviane Muller; RACHMAN, Norma; VILELA, Renato. Insider Trading: normas, instituições e 
mecanismos de combate no Brasil. Acadêmica Livre Pesquisa, São Paulo: FGV Direito SP, 2016, p. 25. Disponível 
em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/17696>. Acesso em: 20 set. 2018). 
169 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas: 3o volume (artigos 138 a 205). 4a 
ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 333. 
170 ANDRADE, Adriana; ROSSETTI, José Paschoal. Governança Corporativa: fundamentos, desenvolvimento 
e tendências. 2a ed., São Paulo: Atlas, 2006, p. 302-303. 
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Administração delega poder à Diretoria para que tomem as melhores decisões de gestão. Nesses 

termos, as diferentes funções do Conselho de Administração e da Diretoria reproduzem-se nos 

diferentes atributos exigidos dos respectivos membros171.  

A avaliação dos diretores é uma das mais importantes atribuições do Conselho de 

Administração e tem por objetivo permitir a revisão e análise da contribuição do grupo de 

executivos da companhia, a fim de que sejam alcançados os objetivos estratégicos estabelecidos 

pelo Conselho de Administração172. Um processo sistemático e estruturado de avaliação dos 

diretores contribui para promover um desempenho superior e consistente da organização e a 

avaliação regular é a forma de se reconhecerem talentos e esforços, recompensarem os 

responsáveis pelos resultados obtidos e corrigirem eventuais falhas ou deficiências 

identificadas173.  

Segundo a Lei n.º 13.303/16, na avaliação dos diretores, o Conselho de Administração 

poderá contar com o apoio metodológico e procedimental do comitê estatutário referido no art. 

10 dessa mesma lei, denominado pelo Decreto n.º 8.945/16, no art. 21, de “Comitê de 

Elegibilidade Estatutário”, com as seguintes competências: (i) opinar, de modo a auxiliar os 

acionistas na indicação de administradores e Conselheiros Fiscais sobre o preenchimento dos 

requisitos e a ausência de vedações para as respectivas eleições; e (ii) verificar a conformidade 

do processo de avaliação dos administradores e dos Conselheiros Fiscais.  

O Comitê de Elegibilidade Estatutário é, portanto, um órgão auxiliar dos acionistas e do 

Conselho de Administração, focado no processo de indicação e avaliação dos administradores 

e membros do Conselho Fiscal. O Comitê de Elegibilidade Estatutário irá verificar requisitos e 

vedações para as indicações realizadas pelos Ministérios e pelas próprias estatais, além da 

conformidade do processo de avalição de desempenho desses cargos174. 

 

4.4 Responsabilidade do Conselho de Administração da sociedade de economia mista nos 

termos da Lei n.º 13.303/16 

                                                
171 ANDRADE, Adriana; ROSSETTI, José Paschoal. Governança Corporativa: fundamentos, desenvolvimento 
e tendências. 2a ed., São Paulo: Atlas, 2006, p. 304-306. 
172 IBGC. Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Código das Melhores Práticas de Governança 
Corporativa. 5a ed. São Paulo, 2015, p. 51. Disponível em: 
<http://conhecimento.ibgc.org.br/Paginas/Publicacao.aspx?PubId=20994>. Acesso em: 14 set. 2018 
173 IBGC. Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Código das Melhores Práticas de Governança 
Corporativa. 5a ed. São Paulo, 2015, p. 75. Disponível em: 
<http://conhecimento.ibgc.org.br/Paginas/Publicacao.aspx?PubId=20994>. Acesso em: 14 set. 2018 
174 SEST. Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais. Manual do Conselheiro de 
Administração. 3a ed., Brasília, 2017, p. 34. Disponível em: 
<http://www.planejamento.gov.br/assuntos/empresas-estatais/publicacoes/guia-pratico-e-manual-do-conselheiro-
de-administracao>. Acesso em: 16 set. 2018. 
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Na Lei n.º 13.303/16, a responsabilidade do Conselho de Administração das sociedades 

de economia mista estava prevista no art. 21, que foi objeto de veto pelo Presidente da 

República. De acordo com o caput, o Conselho de Administração respondia solidariamente, na 

medida de suas obrigações e competências, pela efetiva implementação de suas deliberações. 

O parágrafo único desse dispositivo estabelecia que, excetuada a atuação do diretor em 

desconformidade com os deveres e as responsabilidades constantes dos arts. 153 a 159 da Lei 

n.º 6.404/76, as deliberações do Conselho de Administração que resultassem em decisões 

condicionadas ao exercício de atividades ou ao desempenho de tarefas por parte dos diretores 

não excluiriam a responsabilidade de seus membros pela consecução dos objetivos traçados.  

A justificativa para o veto foi a divergência do disposto no referido art. 21 com relação 

ao art. 158 da Lei n.º 6.404/76 e também ao art. 173, §1o, II, da Constituição Federal, que exige 

a sujeição das empresas estatais ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive no 

que tange às obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias, expressas, em parte, pela 

referida Lei n.º 6.404/76. Assim, vetado o caput do art. 21 da Lei n.º 13.303/16, impôs-se, 

consequentemente, o veto do parágrafo único. 

A responsabilidade dos membros do Conselho de Administração das sociedades de 

economia mista é, portanto, regida pela Lei n.º 6.404/76175, que estabeleceu um rigoroso sistema 

de responsabilização para os administradores, cuja aplicação, entretanto, deverá ser feita 

levando-se em consideração as circunstâncias e estruturas do caso concreto.  

A chave interpretativa do sistema de responsabilidade é o dever de diligência, previsto 

no art. 153 da Lei n.º 6.404/76, que, portanto, permite a aplicação adequada e justa do sistema 

de responsabilidade dos administradores. Nesse sentido, a aferição da culpa e do dolo deve ser 

tomada em consonância com o padrão do dever de diligência176. 

Algumas premissas se fazem necessárias antes de se analisar especificamente o 

dispositivo da Lei n.º 6.404/76 que trata da responsabilidade, a saber: (i) é importante destacar 

que os membros do Conselho de Administração das sociedades de economia mista atuam em 

                                                
175 Tal conclusão é feita, em primeiro lugar, a partir do disposto no art. 5o da Lei n.º 13.303/16, que expressamente 
afirma que a sociedade de economia mista estará sujeita ao regime previsto na Lei n.º 6.404/76 e, em segundo, por 
fatalmente contrariar o disposto no art. 173, §1o, II, da Constituição Federal, visto que a criação de um regime de 
responsabilização diverso ao previsto para as empresas privadas resultaria em ofensa a este dispositivo 
constitucional (OLIVEIRA, Fernão Justen de; MAIA, Fernanda Caroline. “O conselho de administração nas 
empresas estatais”. In: JUSTEN FILHO, Marçal. Estatuto Jurídico das Empresas Estatais: Lei 13.303/16 – 
“Leis das Estatais”. 1a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 180). 
176 CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. “Seção V – Deveres e Responsabilidades”. In: LAMY FILHO, Alfredo; 
BULHÕES PEDREIRA, José Luiz (Coord.). Direito das Companhias. 1a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 
1198. 
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um cenário em que há uma confluência de interesses públicos e privados, apesar de a 

Constituição Federal expressamente ressaltar em seu art. 173, §1o, II, que as empresas estatais 

exploradoras de atividade econômica se sujeitam ao regime jurídico próprio das empresas 

privadas; (ii) as atribuições dos membros do Conselho de Administração, enquanto órgão da 

sociedade, decorrem da lei e não de contrato, sendo o administrador aquele que pratica os atos 

que adentram o mundo jurídico como atos da pessoa jurídica; (iii) as funções dos 

administradores estão cada vez mais especializadas, razão pela qual deverão ser consideradas 

na apuração de suas responsabilidades177. 

Para configurar a responsabilidade dos membros do Conselho de Administração é 

preciso verificar a existência do dano e do nexo causal entre o dano e a conduta. Assim, o dano 

tem que ser comprovado, observando-se o nexo causal, e não presumido.  

Apesar de o dispositivo referir-se à responsabilidade civil tão somente, esta não é a única 

a que podem se sujeitar os administradores, havendo, portanto, a incidência das 

responsabilidades criminal e administrativa. 

O art. 158 da Lei n.º 6.404/76, dispõe que o administrador não é pessoalmente 

responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e em virtude de ato regular de 

gestão, respondendo, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar quando proceder dentro de 

suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo, ou com violação da lei ou do estatuto.  

Ao praticar os atos regulares de gestão, o administrador atua como órgão da sociedade 

e, portanto, é a sociedade quem pratica o ato e contrai a obrigação, sendo ela a responsável, 

independentemente de o administrador ter atuado com dolo ou culpa. Como a expressão “ato 

regular de gestão” não foi definida na lei, entende-se que seja o ato praticado nos limites das 

atribuições dos administradores e sem violação da lei ou do estatuto social. O administrador, 

ainda que cause dano à companhia, somente poderá ser responsabilizado se ficar demonstrado 

que as decisões tomadas o foram de má-fé ou mediante ato ilícito. Nesses termos, ele não 

responde por eventual insucesso do empreendimento, exceto se resultante de falta de diligência 

ou de atos ilegais178. 

Seguindo o art. 158, o administrador responde pessoalmente em duas situações: (i) 

quando, ainda que atue dentro de suas atribuições ou poderes, agir com culpa ou dolo; ou (ii) 

                                                
177 EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B.; PARENTE, Flávia; HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado de 
Capitais – Regime Jurídico. 3a ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 492. 
178 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada: 2o volume (artigos 121 a 188). 1a ed., São Paulo: Quartier Latin, 
2011, p. 400-401.  
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quando violar a lei ou o estatuto. Trata-se de responsabilidade aquiliana ou ex lege e não de 

responsabilidade contratual.  

Quanto à primeira hipótese, apesar de existir quem defenda que “dentro de suas 

atribuições ou poderes” se refere tão somente aos atos de administração ordinária179, defende-

se que essa expressão possui um conteúdo mais amplo, ou seja, que abarca tanto as 

competências previstas na lei quanto as do estatuto social da sociedade, necessárias à 

exploração e desenvolvimento adequados das atividades sociais. Além disso, também abrange 

as noções de objeto e de interesse social, tal como previsto no art. 154 da Lei n.º 6.404/76, o 

que significa que os administradores, no desenvolvimento de suas atividades, devem observar 

o objeto social e atender o interesse da companhia180.  

Essa hipótese, contida no inciso I do art. 158 da Lei n.º 6.404/76, trata da 

responsabilidade subjetiva, tendo em vista que a existência de dolo ou culpa é pressuposto para 

o surgimento da obrigação de reparar o dano. Nesses termos, se o administrador atuar dentro 

de suas atribuições ou poderes e a culpabilidade não restar comprovada, ele não poderá ser 

responsabilizado.  

No que tange à segunda hipótese, qual seja, a de violação da lei ou do estatuto, prevista 

no inciso II do art. 158 da Lei n.º 6.404/76, seguindo o posicionamento da doutrina 

majoritária181, a culpa, neste caso, seria presumida, ocorrendo a inversão do ônus da prova. Esta 

presunção, no entanto, não seria absoluta, admitindo-se prova em contrário, ou seja, caberá ao 

administrador provar que, embora tenha violado a lei ou o estatuto da companhia, agiu sem 

culpa ou dolo182.  

O §1o do art. 158 da Lei n.º 6.404/76 consagra a regra geral de que o administrador não 

é responsável por atos ilícitos praticados por outros administradores. Trata-se, portanto, da 

responsabilidade por culpa individual. Todavia, a própria lei cria exceções, nas quais o 

administrador será responsável juntamente com o outro administrador, quais sejam: for 

                                                
179 Modesto Carvalhosa afirma que as hipóteses que abrangem o inciso I do art. 158 da Lei n.º 6.404/76 se referem 
aos atos ordinários que são os previstos no estatuto como de competência originária do Conselho de Administração 
conforme disposto no art. 142 da Lei n.º 6.404/76. Assim, quanto ao Conselho de Administração, serão ordinárias 
as deliberações que podem ser tomadas por este órgão independentemente da aprovação pela assembleia geral 
(CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas: 3o volume (artigos 138 a 205). 4a ed., 
São Paulo: Saraiva, 2009, p. 361).  
180 EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B.; PARENTE, Flávia; HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado de 
Capitais – Regime Jurídico. 3a ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 498-499. 
181 Contrariamente a esse entendimento, Modesto Carvalhosa entende que a responsabilidade nessa hipótese seria 
objetiva, presumindo-se a culpa do administrador, já que se trata de violação de encargos legais (CARVALHOSA, 
Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas: 3o volume (artigos 138 a 205). 4a ed., São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 368). 
182 EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B.; PARENTE, Flávia; HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado de 
Capitais – Regime Jurídico. 3a ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 501. 
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conivente com a prática de atos ilícitos por outros administradores183, negligenciar em descobrir 

tais atos ou, tendo conhecimento desses atos, deixar de agir para impedir a sua prática. São 

hipóteses em que há, consequentemente, a violação dos deveres de diligência e lealdade184.  

No entanto, a análise dessas exceções no âmbito do Conselho de Administração deve 

ser feita com cautela. Os membros do Conselho de Administração não estão sujeitos a qualquer 

forma de responsabilidade objetiva ou indireta, e a eventual solidariedade não decorre de tais 

fatos. A decisão colegial não implica necessariamente a responsabilidade de todos os membros 

que participaram da decisão irregular, ou seja, o fato de haver decisão colegiada não induz 

obrigatoriamente à responsabilidade colegial. O administrador, portanto, não pode responder 

por ato de outro apenas por integrar o mesmo órgão, mesmo que se trate de um colegiado185.  

Ainda que o Conselho de Administração seja um órgão colegiado, este caráter não induz 

ao estabelecimento da solidariedade, não se confundindo uma com a outra. Assim, a companhia 

não poderá acionar apenas um ou alguns conselheiros escolhidos para dele ou deles se ressarcir 

do respectivo dano186.  

Como exceção à regra geral da responsabilidade individual, o §2o do art. 158 da Lei n.º 

6.404/76 estabelece a responsabilidade solidária entre os administradores pelos prejuízos 

causados em virtude do não cumprimento dos deveres impostos por lei para assegurar o 

funcionamento normal da companhia, ainda que, pelo estatuto, tais deveres não caibam a todos 

eles. Vale ressaltar que a responsabilidade solidária é cabível tão somente nesta situação e não 

no descumprimento de qualquer dever.  

O §4o do art. 158 da Lei n.º 6.404/76 dispõe que o administrador que tiver conhecimento 

do descumprimento de deveres de que trata o referido §2º por seu predecessor deverá dar 

conhecimento à Assembleia Geral e, se não o fizer, tornar-se-á solidariamente responsável. É 

importante frisar que tal dispositivo não significa qualquer necessidade de se fazer uma devassa 

ou de fiscalizar os atos do predecessor, mas tão somente que, caso o administrador tenha 

                                                
183 Nesta hipótese há necessidade não apenas do conhecimento do ato, mas também da sua ilicitude (CAMPOS, 
Luiz Antonio de Sampaio. “Seção V – Deveres e Responsabilidades”. In: LAMY FILHO, Alfredo; BULHÕES 
PEDREIRA, José Luiz (Coord.). Direito das Companhias. 1a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 1211). 
184 O próprio §1o do art. 158 da Lei n.º 6.404/76 estabelece que o administrador pode se eximir dessa 
responsabilidade se fizer consignar sua divergência em ata de reunião do órgão de administração ou, não sendo 
possível, dela dar ciência imediata e por escrito ao órgão de administração, no conselho fiscal, se em 
funcionamento, ou à assembleia geral. 
185 CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. “Seção V – Deveres e Responsabilidades”. In: LAMY FILHO, Alfredo; 
BULHÕES PEDREIRA, José Luiz (Coord.). Direito das Companhias. 1a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 
1214-1215. 
186 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas: 3o volume (artigos 138 a 205). 4a 
ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 371. 
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conhecimento de irregularidades cometidas pelo seu predecessor, comunique tal fato à 

Assembleia Geral.  

Por fim, o §5o do art. 158 da Lei n.º 6.404/76 trata da responsabilidade solidária de 

terceiro ao determinar que responderá solidariamente com o administrador aquele que, com o 

fim de obter vantagem para si ou para outrem, concorrer para a prática de ato com violação da 

lei ou do estatuto. 
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Conclusão  

 

A atuação do Estado na economia sempre esteve presente nos mais diversos Estados, 

desde os socialistas, até mesmo os capitalistas e, como o melhor retrato dessa atuação, é 

possível destacar a classificação proposta por Eros Roberto Grau que a apresenta sob três 

modalidades: a intervenção por absorção ou participação, a intervenção por direção e a 

intervenção por indução.  

A sociedade de economia mista, entidade integrante da Administração Pública indireta, 

é um instrumento de participação do Estado na economia, ou seja, uma forma de atuação direta 

do Estado na economia, correspondendo, portanto, a uma intervenção por absorção, quer se 

trate de um monopólio, ou por participação. Sendo instrumentais do Estado, as sociedades de 

economia mista servem à realização dos interesses da coletividade, gravitando na órbita 

pública, apesar de disporem de capitais tanto públicos quanto privados.  

No âmbito da Constituição Federal, ressalta-se o art. 173, sendo que o seu caput enuncia 

as hipóteses em que se permite a exploração direta da atividade econômica pelo Estado e o seu 

§1o o respectivo regime jurídico a que se sujeita a sociedade de economia mista e suas 

subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de 

prestação de serviços.  

A doutrina brasileira tradicional, a partir do confronto entre o art. 173 e o art. 175 da 

Constituição Federal, distingue o regime jurídico aplicável às entidades estatais que exploram 

a atividade econômica das prestadoras de serviços públicos. Tanto o caput quanto o §1o do art. 

173 seriam aplicáveis à atividade econômica em sentido estrito por tratarem da atuação do 

Estado na seara de titularidade do setor privado e não às entidades prestadoras de serviços 

públicos, consideradas atividades estatais por excelência.  

No entanto, seguindo a doutrina brasileira mais moderna, que entende ser bastante 

problemática a aplicação da dicotomia exploração de atividade econômica e prestação de 

serviços públicos para as empresas atuais, sustenta-se que tanto uma quanto outra deveriam se 

submeter ao mesmo regime jurídico. 

Nesse caso, as empresas estatais, por exibirem dois aspectos inerentes à sua condição 

jurídica, quais sejam, serem pessoas jurídicas de direito privado e estarem sob o controle do 

Estado, não estariam sujeitas nem inteiramente ao regime de direito privado e nem inteiramente 

ao de direito público, tendo, consequentemente, um regime de natureza híbrida, com influxo de 

normas de direito privado em alguns setores e de direito público em outros.  
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O Estado, por atuar na seara reservada à iniciativa privada, deve se sujeitar às normas 

ali impostas, sob pena de se caracterizar a concorrência desleal, seja com as demais empresas 

privadas, seja em relação a outras empresas públicas, sendo, portanto, esta a finalidade precípua 

do §1o, II, do art. 173 da Constituição Federal. Assim, não devem existir quaisquer privilégios, 

incluindo os direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários, sem que sejam 

igualmente estendidos às empresas privadas.  

Não obstante isso, as normas de direito público não são inteiramente afastadas das 

empresas estatais exploradoras de atividade econômica nos moldes do art. 173 da Constituição 

Federal, sendo aplicáveis no que tange ao aspecto vinculado ao controle administrativo de tais 

entidades, ligado à pessoa federativa.  

Quanto aos requisitos previstos no caput do art. 173 da Constituição Federal para a 

permissão da exploração pelo Estado da atividade econômica, quais sejam, os imperativos de 

segurança nacional e relevante interesse coletivo, tratam-se de conceitos jurídicos 

indeterminados, que oferecem grande margem de discricionariedade ao legislador. No entanto, 

deve-se buscar a zona de certeza negativa de tais conceitos para melhor aplicá-los.  

No que concerne especificamente às sociedades de economia mista, deverão ser 

constituídas na forma de sociedades anônimas e sua criação depende de autorização legislativa, 

conforme o art. 37, XIX, da Constituição Federal, o art. 2o, §1o da Lei n.º 13.303/16 e o art. 236 

da Lei n.º 6.404/76, refletindo, dessa forma, a submissão da Administração Pública ao princípio 

da legalidade previsto no art. 5o, II, do texto constitucional. Nesses termos, considerando que 

as sociedades de economia mista têm sua criação autorizada por lei, simetricamente, só poderão 

ser extintas por lei ou na forma da lei. 

A prévia autorização legislativa deve ser dada por lei específica, designando 

nomeadamente a entidade que se pretende constituir, o escopo a ser cumprido e as atribuições 

que lhe são conferidas. Todavia, se a autorização concedida for genérica, a sociedade de 

economia mista deverá obter a autorização do respectivo Conselho de Administração para 

participar de cada empresa, nos termos do Decreto n.º 8.945/16. No caso de ausência de 

autorização legislativa prévia, a sociedade de economia mista estará sujeita a todos os limites e 

contenções aplicáveis às sociedades regularmente constituídas, até que sejam extintas ou o vício 

seja sanado.  

As sociedades de economia mista devem ser criadas pelo Estado para um determinado 

fim, sendo vedada a criação destinada à atuação indeterminada e, em atenção ao princípio da 

legalidade, o objeto social deverá ser preciso e completo, podendo ser amplo, mas nunca vago.  
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Quanto à possibilidade de se perseguir lucros no desenvolvimento da atividade 

econômica, entende-se que a obtenção de lucro por si só pela sociedade de economia mista não 

pode consistir no principal interesse público almejado pelo Estado. No entanto, se a geração de 

lucros resultar do desempenho desta sociedade, sendo, portanto, uma decorrência da atividade 

econômica, não haverá qualquer impedimento constitucional ou legal para tanto.  

A Lei n.º 13.303/16 regulamentou o estatuto jurídico das empresas estatais e de suas 

subsidiárias no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em cumprimento ao 

disposto no art. 173, §1o, da Constituição Federal, não fazendo qualquer distinção entre as 

entidades estatais prestadoras de serviços públicos e as exploradoras de atividade econômica. 

A sua edição foi uma resposta aos anseios e expectativas da população brasileira que passou a 

demandar uma maior institucionalização dessas pessoas jurídicas, mediante a adoção de 

mecanismos de governança corporativa mais eficazes e de controle da atuação dos seus 

administradores.  

No seu bojo, a Lei n.º 13.303/16 estabeleceu regras de boa governança corporativa, com 

enfoque na transparência, estrutura de controle e profissionalização da gestão, regras estas que 

deverão ser refletidas nos respectivos estatutos das sociedades de economia mista.  

Dentre as melhores práticas de governança corporativa, insere-se o Conselho de 

Administração, cuja instalação no âmbito das sociedades de economia mista é de natureza 

compulsória, sendo um órgão em torno do qual gravitam todos os demais órgãos da 

administração da sociedade. É um órgão colegiado em que seus membros não têm competências 

individuais e nem deliberam isoladamente, tendo, portanto, uma vontade una.  

Nas sociedades de economia mista, o maior desafio do Conselho de Administração é 

conciliar o cumprimento do seu mandato estatal com os respectivos objetivos empresariais, que 

por sua vez refletem o conflito proveniente da conjugação de capitais públicos e privados 

inerente a tais sociedades. É, portanto, o Conselho de Administração o órgão responsável por 

garantir o cumprimento do interesse público da companhia previsto em seu objeto social com 

os requisitos do art. 173, caput, da Constituição Federal. 

Quanto à composição do Conselho de Administração, a Lei n.º 13.303/16 trouxe uma 

importante inovação ao prever expressamente a obrigatoriedade da nomeação de membro 

independente, o que, consequentemente, representa um impacto bastante positivo na tomada de 

deliberações do órgão à medida que os membros independentes se caracterizam por serem 

imparciais e também por, em princípio, não possuírem qualquer vínculo partidário ou pessoal 

com os que os elegeram. 
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A Lei n.º 13.303/16 também estabeleceu outra relevante medida consistente na vedação 

da participação remunerada dos membros da Administração Pública direta ou indireta em mais 

de dois Conselhos de Administração ou Conselho Fiscal das empresas estatais ou de suas 

subsidiárias.  

No que tange às competências do Conselho de Administração, a Lei n.º 13.303/16 

também inovou ao determinar quatro novas atribuições adicionais às regulares constantes da 

Lei n.º 6.404/76. São atribuições referentes à adoção das práticas de governança corporativa, 

que, portanto, acrescentam importante valor às sociedades de economia mista, ao se 

relacionarem a regras de transparência, relacionamento com partes relacionadas, política de 

gestão de pessoas e código de condutas; à gestão de riscos e controle interno com o fim de 

prevenir e mitigar os principais riscos a que a sociedade de economia mista está exposta, 

refletindo, assim, o dever de diligência a que está circunscrito o administrador de companhia; 

à política de porta-vozes e coerência das informações transmitidas pelos executivos da 

sociedade de economia mista, pretendendo-se a eliminação do risco de contradição e 

objetivando-se a uniformidade das informações prestadas; à avaliação dos diretores da 

sociedade de economia mista, em conformidade com os requisitos mínimos traçados pela 

própria Lei n.º 13.303/16 e com o apoio do denominado Comitê de Elegibilidade Estatutário. 

Por fim, a consequência do veto da Presidência da República quanto ao art. 21 da Lei 

n.º 13.303/16 foi a aplicação das regras de responsabilidade dos administradores previstas na 

Lei n.º 6.404/76 para os membros do Conselho de Administração das sociedades de economia 

mista. A Lei das Sociedades Anônimas estabeleceu um rigoroso sistema de responsabilização 

para os administradores das companhias, cuja aplicação deverá ser feita em razão das 

circunstâncias e estruturas do caso concreto. 
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