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1. A Lei das Estatais 

Com a edição da Lei 13.303 insere-se no ordenamento jurídico brasileiro 

o estatuto aplicável às empresas estatais, com regras gerais a respeito da 

estruturação societária (composição da administração, mecanismos de controle 

interno e de proteção dos acionistas), governança corporativa e transparência 

na gestão, assim como da gestão de riscos e do regime de licitações e 

contratações dessas entidades.  

 A disposição por lei ordinária sobre esses temas, em cumprimento ao  

art. 173, §1º, da Constituição, era bastante aguardada e aparece em um 

momento oportuno, de revisão dos paradigmas da responsabilidade da 

Administração Pública por atos de corrupção, desvios e abusos na gestão da 

coisa pública. Sob esse aspecto, a nova Lei certamente poderá se prestar à 

renovação e ao aprimoramento no modelo de gestão e nos sistemas de 

controle das estatais (ver: JUSTEN FILHO, Marçal. A nova Lei das (antigas) 

Estatais. Gazeta do Povo. Publicado em 25/07/2016). 

 

2. Empresa estatal 

 A empresa estatal integra a Administração Pública indireta, ao lado das 

autarquias, das fundações e dos consórcios. Constitui um dos instrumentos de 

descentralização do exercício das funções administrativas. 

 A sua existência deve ser fundamentada em um interesse coletivo 

determinado ou a um imperativo de segurança nacional. A sua criação, 

portanto, reflete uma escolha política sobre o aproveitamento dos recursos 

públicos e sobre a intervenção do Estado no domínio econômico. 

 

2.1. Regime jurídico anômalo 

 A atividade da empresa estatal é disciplinada preponderantemente pelo 

direito privado no que diz respeito às suas relações com terceiros, porém com 
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variações decorrentes da atividade a ela atribuída e determinadas pela 

Constituição.  

 Isso permite afirmar que se trata de espécie de regime anômalo: regime 

de direito privado permeado de regras específicas próprias do regime de direito 

público que, por determinação constitucional, tais como aquelas relacionadas à 

função social da estatal (vinculação ao interesse coletivo específico que 

justificou a criação da entidade – art. 173), à não submissão à falência 

(somente a lei pode determinar a criação, dissolução ou extinção da empresa 

estatal – art. 37, incs. XIX e XX – Lei 11.101/2005, art. 2º, inc. I), à submissão 

aos princípios da Administração Pública (legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência – art. 37, caput), à exigência de concurso 

público para contratação de empregados (que se sujeitarão ao regime 

trabalhista comum – art. 37, inc. II), à obrigação de licitar (art. 37, XXI), ou as 

relativas ao controle interno e externo (trata-se aqui do controle no sentido de 

fiscalização da atividade – arts. 70, 71 e 74). 

 

2.2. Espécies 

 O gênero “empresa estatal” compreende as três espécies de entidades 

de direito privado controladas por um dos entes federativos: a empresa pública 

(sociedade com capital de titularidade de uma ou mais pessoas de direito 

público); a sociedade de economia mista (sociedade com capital de titularidade 

pública e privada); e as empresas controladas (sociedades privadas 

controladas por pessoas de direito público).  

 Para os fins da Lei das Estatais (art. 10), importam as empresas públicas 

e as sociedades de economia mista (e suas subsidiárias). A diferença 

fundamental entre ambas reside no fato de a primeira ser criada para 

desenvolver um empreendimento com capital exclusivamente do Estado, 

enquanto a segunda ser criada para desenvolver um empreendimento com 

união de esforços entre o capital estatal e o privado.  

 

3. Poder de controle 

 O poder de controle consiste na capacidade de comandar de forma 

permanente a companhia, produzindo as decisões fundamentais que fixam o 

rumo da empresa e elegendo as pessoas responsáveis por exercer 

concretamente essa função.  

 O exercício do poder de controle decorre de uma situação de fato: o 

direito de propriedade sobre determinadas ações da companhia, ou o direito 

assegurado por acordo de acionistas, que garantem ao seu detentor a maioria 

dos votos na assembleia-geral. 
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 A noção de poder de controle nas sociedades anônimas existe como 

forma de impor ao controlador determinados deveres e fixar a sua 

responsabilidade perante os acionistas minoritários, por eventual exercício 

abusivo desse poder. A Lei confere ao acionista controlador uma gama de 

deveres não atribuídos aos demais acionistas e, expressamente, a 

responsabilidade pela atuação que descumpre esses deveres. Há dispositivos 

expressos da Lei das S/A (Lei 6.404/64) nesse sentido (arts. 116 e 117). 

 

4. O poder de controle nas empresas estatais 

 Quando o Estado se vale da criação de empresas estatais como 

mecanismo de descentralização da atividade administrativa é porque confia 

que, desse modo, conseguirá atingir o interesse coletivo envolvido de forma 

mais eficiente. Para tanto, o Estado confere a essa entidade atribuições 

específicas e concretas, condizentes com as políticas públicas que justificaram 

a sua criação, mantendo para si o poder de controle da entidade.  

 Para reforçar essa característica, a Lei 13.303 contém dispositivo 

expresso a respeito da função social das empresas públicas e sociedade de 

economia mista. Trata-se do art. 27, segundo o qual a função social dessas 

entidades consistirá na “realização do interesse coletivo ou de atendimento a 

imperativo da segurança nacional expressa no instrumento de autorização legal 

para a sua criação”. 

 Mais ainda, os §§ 1º e 2º do art. 27 determina que esse interesse 

coletivo deverá estar orientado para alcançar os seguintes objetivos: (i) bem-

estar econômico; (ii) alocação socialmente eficiente dos recursos geridos pela 

estatal; (iii) ampliação economicamente sustentada do acesso de 

consumidores aos produtos e serviços; (iv) desenvolvimento ou emprego de 

tecnologia brasileira para produção e oferta de produtos e serviços, sempre de 

maneira economicamente justificada; (v) adoção de práticas de 

sustentabilidade ambiental e de responsabilidade social corporativa 

compatíveis com o mercado em as entidades que atuam. 

 Por força desses parâmetros, o exercício do poder de controle no âmbito 

das empresas estatais envolve contornos que vão além daqueles comuns a 

qualquer sociedade anônima. Na empresa estatal, a interferência do acionista 

controlador extrapola o interesse empresarial, pois a sua função social é 

permeada pelo interesse coletivo que ensejou a sua própria criação.  

 

5. A Lei 13.303 e o acionista controlador 

 A Lei 13.303 contém dois dispositivos a respeito do acionista 

controlador: o art. 14 (por meio do qual estabelece os principais deveres do 
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acionista controlador) e o art. 15 (que dispõe sobre a responsabilidade do 

acionista controlador pelos atos praticados com abuso de poder). 

 

5.1. Atribuições inerentes ao controlador (art. 14) 

 Para além das regras já existentes previstas na Lei das S/A, a Lei das 

estatais estabelece outras regras específicas a serem cumpridas pelo 

controlador com o objetivo de garantir a boa governança corporativa e, 

consequentemente, a proteção dos demais acionistas, a eficiência da 

companhia no desempenho das suas atividades, a valorização da empresa e a 

confiança do mercado e dos credores. 

 Pelo inciso I do art. 14, a Lei determina que o acionista controlador 

deverá “fazer constar do Código de Conduta e Integridade, aplicável à alta 

administração, a vedação à divulgação, sem autorização do órgão competente 

da empresa pública ou da sociedade de economia mista, de informação que 

possa causar impacto na cotação dos títulos da empresa (...) e em suas 

relações com o mercado ou com consumidores e fornecedores”. 

O inciso II determina que o controlador [adote as medidas cabíveis para] 

“preservar a independência do Conselho de Administração no exercício de 

suas funções”. 

Por fim, o inciso III exige do controlador o respeito à política de indicação 

na escolha dos administradores e membros do Conselho Fiscal.  

 

5.2. Responsabilidade do controlador por abuso de poder (art. 15) 

 O art. 15 da Lei 13.303, por sua vez, confirma que o exercício do poder 

de controle acarreta a responsabilidade do administrador perante os acionistas 

minoritários, em caso de abuso de poder (direito-função).  

 E se esse dever de responsabilidade já vale para qualquer sociedade 

anônima, aplica-se com mais rigor ainda para as empresas estatais, em razão 

de a sua função social estar vinculada a finalidades de interesse coletivo. Ou 

seja, o interesse coletivo, que justifica a existência da empresa estatal, 

maximiza a responsabilidade da Administração Pública enquanto controladora 

dessas entidades.  

 Nessa linha, o art. 15 da Lei 13.303 estabelece que o acionista 

controlador da empresa pública e da sociedade de economia mista responderá 

pelos atos praticados com abuso de poder nos termos da Lei das S/A. Ou seja, 

aplica forma integral o disposto no art. 117 daquele diploma. 
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 Ainda, o § 1º do dispositivo prevê que a ação para obter essa 

responsabilização poderá ser ajuizada pela sociedade, nos termos do art. 246 

da Lei das S/A, mas também pelos demais acionistas, independentemente de 

autorização da assembleia-geral, ou por terceiro prejudicado (empregados, 

investidores, credores, órgãos públicos e qualquer outro que se sentir 

prejudicado).  

 Por fim, o § 2º do dispositivo fixa o prazo prescricional de seis anos 

contatos da prática do ato abusivo para o exercício dessa pretensão, 

novamente inovando em relação à Lei das S/A, que não contém previsão 

similar. 

 

6. Conclusão 

 Em uma expressa estatal, o exercício do poder de controle envolve 

contornos ainda mais relevantes em razão da função social que lhe é 

reservada.  

 Os dispositivos da Lei das Estatais sobre o acionista controlador 

guardam relação com o direito-função a ele reservado, no sentido de promover 

os interesses da companhia (garantir que a atividades da companhia estejam 

alinhadas com as suas finalidades institucionais), preservar as diferentes 

atribuições desempenhadas pelos órgãos da companhia (garantir o pleno 

exercício dessas atribuições e a acomodação das relações de poder internas à 

companhia), assim como de responsabilizar o controlador por eventual 

exercício abusivo do poder de controle.   
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