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1. Introdução 

 A Lei 13.303/2016 inovou, pelo menos sob a ótica da positivação 
legislativa, ao prever expressamente que as empresas estatais “terão a função 
social de realização do interesse coletivo ou de atendimento a imperativo da 
segurança nacional expressa no instrumento de autorização legal para a sua 
criação” (art. 27, caput). 

 

2. Função social dos institutos jurídicos 

 A ideia de função social representa a superação de uma concepção 
puramente individualista da propriedade, que posteriormente atingiu o contrato 
e os demais institutos jurídicos de Direito Privado. Nesse contexto, também a 
empresa passou a exercer uma função social. 

 

2.1. Contextualização: da estrutura à função 

 Não é novidade o fato de os institutos jurídicos possuírem uma função. 
Mas essa função era vista sob uma perspectiva secundária, isto é, o foco 
estava precipuamente na experiência conceitual, na estrutura dos institutos, e 
não sua função, muito menos na função exercida pelos institutos jurídicos 
perante a sociedade e para a sociedade.  

Foi com o surgimento do Estado Social que a função eminentemente 
social dos institutos jurídicos tornou-se essencial para a sua estrutura, 
passando a integrar o cerne do seu conceito. Assim, os institutos do Direito 
passaram a ser não mais garantidos e protegidos para a realização apenas de 
objetivos individuais, mas também de objetivos sociais – passaram a ter função 
social.  

No Brasil, foi com a Constituição de 1988 que se inaugurou uma ordem 
social, alterando-se o centro do sistema jurídico, que deixou de ser a 
codificação civilista, o homem individualista, e passou a ser a Constituição, a 
sociedade, o atendimento das necessidades concretas dos indivíduos.  
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2.2. Função social das empresas 

A Lei 6.404/1976 já determinava, antes da Constituição, a observância 
da função social pelas empresas (art. 116, parágrafo único, e art. 154).  

Mas como essas normas não definiam o conteúdo da função social, 
tampouco forneciam parâmetros para seu exercício, foi com o surgimento da 
ordem constitucional social que a empresa passou a exercer efetivamente 
função social. 

Apesar da grande dificuldade de conceituação e delimitação dessa 
função, alguns direcionamentos podem ser encontrados no art. 170 da 
Constituição, que dispõe sobre os princípios da ordem econômica.  

O Código Civil, que é posterior à Constituição, não menciona 
expressamente a função social quando trata da atividade do empresário (art. 
966), o que não significa que ela não foi recepcionada pela legislação civil. O 
próprio Enunciado 53, aprovado na I Jornada de Direito Civil do Centro de 

Estudos Judiciários do Conselho de Justiça Federal estabeleceu que “deve-se 
levar em consideração o princípio da função social na interpretação das 
normas relativas à empresa, a despeito da falta de referência expressa”.  

Destaca-se que a função social da empresa não é ilimitada. Só se pode 
exigir seu cumprimento nas atividades que são elementos de empresa, ou seja, 
que estão inseridas no seu objeto social e que possuem correspondência com 
a sua função econômica. Assim, não é possível exigir que a empresa, em 
nome da função social, cumpra deveres que não têm relação com os motivos 
pelos quais ela foi criada.  

 

2.3. Função social das empresas estatais 

As empresas estatais, cuja criação pode ser autorizada pelo Estado em 
certas situações, são entidades de Direito Privado que fazem parte da 
Administração Pública. 

Diante disso, seja pela perspectiva de um instituto jurídico de Direito 
Privado funcionalizado, seja pela perspectiva de integrante da Administração 
Público indireta, a função social das empresas estatais parece evidente. 

Assim, sua função social não advém da legislação específica, mas, sim, 
das características que lhe foram concedidas pelo ordenamento jurídico.  

É importante mencionar que, assim como ocorre com as empresas 
privadas, a função social das estatais não é ampla e irrestrita, mas é delimitada 
pelo imperativo de segurança nacional ou pelo interesse coletivo (art. 173 da 



 

 

3 
 

Constituição) que justificou sua criação. Afinal, a razão para a sua criação já 
envolve uma questão pública, um problema social. 

Portanto, é essa finalidade específica – o motivo pelo qual a criação de 
determinada empresa estatal foi autorizada pelo Estado – que define seu 
objeto e sua função social. 

 

3. Positivação da função social das empresas estatais: limites e 
orientações 

A grande inovação se trata da menção expressa, pelo art. 27, caput, da 
Lei 13.303, acerca do exercício de uma função social específica pelas 
empresas públicas e sociedades de economia mista.  

O mencionado dispositivo prevê que as empresas estatais “terão a 
função social de realização do interesse coletivo ou de atendimento a 
imperativo da segurança nacional expressa no instrumento de autorização 
legal para a sua criação”. 

Assim, não obstante a função social das estatais não ser novidade, a Lei 
13.303 delimitou-a à concretização da finalidade específica constante da 
autorização do Estado para a criação da empresa.  

A Lei das Estatais estabeleceu também algumas orientações gerais de 
como a função social deve ser exercida, sempre atentando para a delimitação 
exercida pelo objetivo específico que justificou a criação da empresa.  

Ou seja, as orientações constantes do dispositivo, inclusive o alcance do 
bem-estar econômico e a alocação socialmente eficiente dos recursos (art. 27, 
§1º), devem respeitar esse limite. O mesmo vale para as demais orientações. 
Assim, a “ampliação economicamente sustentada do acesso de consumidores 
aos produtos e serviços” e o “desenvolvimento ou emprego de tecnologia 
brasileira para produção e oferta de produtos e serviços” devem respeitar o 
objeto social da empresa (incisos I e II).  

O próprio art. 27, §2º, prevê a adoção de práticas de sustentabilidade 
ambiental e responsabilidade social corporativa compatíveis ao mercado em 

que atuam. Por sua vez, o §3º do mesmo artigo expressa a possibilidade de 
celebração de “convênio ou contrato de patrocínio”, mas ressalta a 
necessidade de comprovação de que essas parcerias se relacionem ao 

fortalecimento da marca da estatal. 

Assim, da mesma forma que ocorre com a empresa privada, cuja função 
social se limita ao objeto da sua atividade, não se pode exigir da empresa 
estatal o cumprimento de uma função social que extrapole a finalidade para a 
qual ela foi criada.  
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Em outras palavras, o motivo que justifica a criação de determinada 
empresa estatal é o grande delimitador da sua atuação e da sua função para a 
sociedade. Tanto é assim que o art. 2º, §1º, estabelece que a constituição da 
estatal “dependerá de prévia autorização legal que indique, de forma clara, 
relevante interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional”. 

Isso pode ser verificado também no art. 8º da Lei. O inciso I determina 
que as empresas estatais devem elaborar anualmente carta “com a 
explicitação dos compromissos (...) em atendimento ao interesse coletivo ou ao 

imperativo de segurança nacional que justificou a autorização para suas 

respectivas criações”. O inciso V prevê o dever de “elaboração de política de 
distribuição de dividendos, à luz do interesse público que justificou a criação” 
da estatal. O §1º estabelece ainda que “o interesse público da empresa pública 
e da sociedade de economia mista, respeitadas as razões que motivaram a 

autorização legislativa”, manifesta-se por meio do alinhamento entre seus 
objetivos e as políticas públicas explicitadas na carta anual do conselho de 
administração. 

 

4. Conclusão 

 A Lei 13.303 não inovou em relação ao dever das empresas estatais de 
exercerem função social, mas delimitou objetivamente essa função social – que 
se traduz na realização do objetivo específico que justificou e autorizou sua 
criação – e forneceu orientações gerais acerca do seu exercício.  

Portanto, a função social das empresas públicas e das sociedades de 
economia mista significa o cumprimento do seu objeto social, que, por sua vez, 
retrata o imperativo de segurança nacional ou o relevante interesse coletivo 
que levou o Estado a sua criação. Assim, cada empresa estatal tem uma 
finalidade pontual e, consequentemente, uma função social determinada, cujo 
exercício possui agora delimitações e orientações na forma do art. 27 da Lei 
das Estatais. 
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