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1. Introdução 

A recente Lei 13.303 (“Lei das Estatais”) trata das empresas estatais em 
seus mais diferentes ângulos de abordagem. Um desses aspectos, 
pouquíssimo examinado pela doutrina, mas de relevante interesse teórico e 
prático, diz respeito à participação das empresas estatais no capital de 
empresas privadas que não integram a Administração Pública. 

O assunto é enfrentado pelo § 7º do artigo 1º da Lei 13.303. O 
dispositivo estabelece que, na participação em sociedade empresarial de que a 
empresa estatal não detenha controle acionário, deverão ser adotadas práticas 
de governança e controle que sejam proporcionais à relevância, à 
materialidade e aos riscos do negócio, considerando-se determinados aspectos 
que são relacionados nos incisos I a X. 

Neste breve artigo, pretendemos destacar algumas das principais 
novidades instituídas pela Lei 13.303 a respeito das práticas de governança e 
controle que devem ser adotadas nas empresas privadas que contam com 
participação estatal mas não integram a Administração Pública. 

 

2. A participação de empresas estatais no capital de empresas privadas 
que não integram a Administração Pública 

A participação de empresas estatais como acionistas de empresas 
privadas que não integram a Administração Pública é fenômeno bastante 
difundido. Encontra previsão no artigo 37, inciso XX, da Constituição Federal. O 
dispositivo estabelece que depende de autorização legislativa, em cada caso, a 
criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior 
(empresas públicas e sociedades de economia mista), “assim como a 
participação de qualquer delas em empresa privada”. A parte final do 
dispositivo contempla justamente a participação estatal em empresas que não 
integram a Administração Pública. 

O fenômeno pode servir ao desempenho de uma série de finalidades, 
tais como: (1) o fomento a determinadas atividades – de que é exemplo a 
participação do BNDESPAR no capital de empresas privadas; (2) o 
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desenvolvimento mais eficiente de uma atividade econômica – como ocorre, 
por exemplo, na constituição de Sociedades de Propósito Específico para a 
realização de certas atividades sem um controle absoluto por parte da sócia 
estatal; e (3) o desempenho de serviços públicos e outras atividades que 
dependem de um contrato de concessão com o poder público – de que é 
exemplo a concessão de aeroportos, nas quais as concessionárias são 
empresas privadas das quais a Infraero é sócia minoritária. 

A participação de empresas estatais no capital de empresas que não 
integram a Administração Pública não deixa de representar uma espécie de 
parceria público-privada, ainda que com conotação bem diversa da definição 
constante da Lei 11.079. Existe um engajamento empresarial do Estado com 
um grupo privado. Esse engajamento demanda a conjunção de esforços entre 
os dois setores (público e privado) para que os resultados almejados sejam 
alcançados. Sob um certo ângulo, trata-se de uma parceria público-privada de 
natureza societária. 

Em trabalho específico sobre o tema, já defendemos que a participação 
estatal no capital de empresas privadas demonstra que há o que se pode 
denominar de “técnica acionária”, que consiste na intervenção de um ente 
estatal no domínio econômico por meio do qual o Estado emprega o seu apoio 
institucional e econômico em parcerias público-privadas de natureza societária, 
como mecanismo orientador de certas condutas consideradas desejáveis pelo 
Estado na ordem econômica.1 

Nesse contexto, o ente estatal não possui preponderância no controle da 
empresa, ainda que determinados poderes lhe sejam assegurados – v.g., 
indicação de certos administradores e exercício de direito de veto em 
determinadas matérias – poderes esses que deverão ser dimensionados e 
adaptados em função de cada situação concreta e dependendo dos objetivos 
buscados pelo Estado com a parceria. 

 

3. As previsões do artigo 1º, § 7º, da Lei 13.303 

Feitas as considerações iniciais acima, passa-se a tratar das previsões 
introduzidas pela Lei 13.303 a respeito do assunto. 

  

3.1. A abrangência do dispositivo 

O § 7º do artigo 1º da Lei 13.303 não tem a pretensão de tratar do 
regime jurídico das empresas privadas com participação estatal. Tampouco 
versa sobre outros assuntos pertinentes, tais como a escolha do sócio privado, 
a celebração de acordos de acionistas ou a utilização de outros mecanismos 
de compartilhamento de controle. 

                                                           
1 SCHWIND, Rafael Wallbach. Participação estatal em empresas privadas: as empresas 
público-privadas. Tese de Doutoramento. Universidade de São Paulo. 2014, p. 143-154. 
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O dispositivo tem um objetivo bem mais singelo, que é o de estabelecer 
alguns instrumentos que, dependendo do caso, deverão ser observados para 
que haja maior governança na atuação da empresa estatal como sócia de 
empresas privadas que não integram a Administração Pública. 

 

3.2. A lógica do dispositivo 

Sob um certo ângulo, o § 7º do artigo 1º da Lei 13.303 tem a missão de 
orientar as empresas estatais nos casos em que elas não têm poder de 
controle absoluto no âmbito de uma sociedade. Nessa situação, elas têm de se 
valer de instrumentos societários para que possam bem desempenhar o seu 
papel na qualidade de sócias de empresas privadas que não integram a 
Administração Pública. 

Uma das grandes dificuldades que se verifica na participação de 
empresas estatais no capital de empresas privadas é justamente a ausência de 
transparência nas decisões prévias a esses arranjos societários. Não se 
conhece muito bem como foram tomadas as decisões pertinentes, nem se 
sabe se houve um efetivo exame dos seus possíveis impactos para a empresa 
estatal. 

É verdade que certas decisões devem levar em conta aspectos sigilosos 
das atividades econômicas, inclusive quando as empresas estatais concorrem 
atuam em regime de concorrência no mercado. No entanto, não se pode 
descuidar do princípio da transparência que deve reger as decisões tomadas 
pelas empresas estatais em seus negócios – inclusive porque elas têm 
relevância no emprego de recursos estatais e de recursos dos acionistas 
privados. 

Os mecanismos previstos no § 7º do artigo 1º da Lei 13.303 procuram 
munir as empresas estatais de instrumentos concretos para que se proporcione 
maior governança e transparência não apenas nas decisões iniciais de 
integração a um empreendimento, mas também ao longo de toda a relação 
entre a empresa estatal e seus sócios privados. 

 

3.3. Proporcionalidade das práticas de governança e controle com cada 
situação concreta 

Um aspecto bastante positivo do § 7º do artigo 1º da Lei 13.303 é que 
ele estabeleceu claramente que as práticas de governança e controle adotadas 
pelas empresas estatais na condição de sócias de empresas privadas devem 
ser proporcionais à relevância, à materialidade e aos riscos do negócio de que 
são partícipes. 

O dispositivo permite, portanto, que as práticas de governança e controle 
sejam adaptadas a cada situação concreta, dependendo da relevância, da 
materialidade e dos riscos envolvidos em cada arranjo societário. E é evidente 
que seja assim. Uma grande empresa, que desempenhe atividades complexas 
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e conte com um grande número de sócios, terá práticas de governança e 
controle muito diversas daquelas que possam se aplicar a empresas menores, 
com estruturas mais enxutas. 

Não se pode esquecer que as estruturas de controle e governança têm 
inclusive um custo, que não pode inviabilizar a atuação das empresas estatais 
em seus arranjos societários. 

Portanto, a proporcionalidade das práticas de governança e controle é 
um dado essencial. 

 

3.4. A questão dos riscos das atividades econômicas 

Não se pode perder de vista que as atividades econômicas envolvem 
riscos. É impossível ter certeza acerca dos seus resultados e dos ganhos a 
serem alcançados. Deve-se ter cautela na tomada de decisões, as quais 
devem, tanto quanto possível, ser embasadas em dados técnicos pertinentes. 
De todo modo, a ocorrência de prejuízos não é por si só uma ilegalidade, nem 
gera necessariamente a responsabilização daqueles que tomaram a decisão. 

Assim, a adoção dos mecanismos previstos nos diversos incisos do § 7º 
do artigo 1º da Lei 13.303 não é garantia de que serão obtidos bons resultados. 
Tais instrumentos são, no entanto, um detalhamento das cautelas necessárias. 

 

3.5. A questão da responsabilidade por não adotar as cautelas 
necessárias 

A previsão legal de utilização de determinados instrumentos gera o 
dever de que eles sejam observados, ainda que de modo proporcional à 
relevância, à materialidade e aos riscos do negócio de que as empresas 
estatais são partícipes. 

A ausência injustificada de adoção das cautelas previstas nos incisos I a 
X do § 7º do artigo 1º da Lei 13.303 pode conduzir à responsabilização dos 
agentes que deixaram de tomar os cuidados cabíveis e necessários. 

 

3.6. Os mecanismos concretos 

Diversos mecanismos concretos devem ser considerados pelas 
empresas estatais na qualidade de sócias de empresas privadas que não 
integram a Administração Pública para que exerçam os deveres de fiscalização 
e governança. 

3.6.1. Documentos estratégicos do negócio 

As empresas estatais devem levar em conta os documentos e 
informações estratégicos do negócio e demais relatórios e informações 
produzidos por força de acordo de acionistas e de Lei que sejam considerados 
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essenciais para a defesa de seus interesses na sociedade empresarial 
investida. 

É comum que sejam produzidos relatórios e informações sobre novos 
negócios ou para orientar decisões estratégicas a serem tomadas. As 
empresas estatais, na qualidade de sócias de uma empresa privada, devem 
exigir que tais documentos sejam produzidos na medida do possível, e devem 
utilizar as informações constantes desses documentos para orientar a 
fiscalização das decisões tomadas e da atuação da empresa privada como um 
todo. 

3.6.2. Relatório orçamentário 

As empresas estatais também devem considerar o relatório de execução 
do orçamento e de realização de investimentos programados pela empresa 
privada de que são sócias, inclusive quanto ao alinhamento dos custos orçados 
e dos realizados com os custos de mercado. 

Isso significa que a empresa estatal deve exigir a execução do 
orçamento e a realização dos investimentos previstos pela empresa privada de 
que é sócia. Logo, deve haver, tanto quanto possível, um cronograma de 
investimentos da empresa privada, de modo que haja maior previsibilidade e 
transparência.  

Além disso, as empresas estatais, na qualidade de sócias de uma 
empresa privada, também devem fiscalizar a pertinência dos custos orçados 
com os custos de mercado, de modo a verificar se os recursos da sociedade 
estão sendo utilizados com eficiência e probidade. 

3.6.3. Política de transações com partes relacionadas 

A empresa privada deve ter uma política definida de transações com 
partes relacionadas. E as empresas estatais devem exigir que tais políticas 
sejam efetivamente observadas. 

O objetivo é conferir maior transparência e governança às decisões 
tomadas, de modo que não haja a celebração de negócios jurídicos com partes 
relacionadas que acabem afetando a saúde financeira da empresa privada de 
que as empresas estatais sejam sócias. 

3.6.4. Condições de alavancagem financeira da sociedade 

A empresa estatal deve ter em conta a análise das condições de 
alavancagem financeira da empresa privada de que é sócia. Deve-se exigir que 
qualquer operação financeira de alavancagem estude bem os riscos 
envolvidos, uma vez que os sócios – inclusive as empresas estatais – poderão 
ser chamados a responder. 

3.6.5. Avaliação de inversões financeiras e de alienação de bens 

A empresa estatal deve também verificar a avaliação de inversões 
financeiras e de processos relevantes de alienação de bens móveis e imóveis 
da empresa privada de que é sócia. 
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Na qualidade de sócia, portanto, a empresa estatal deve zelar pelo 
patrimônio da empresa privada. Daí a obrigatoriedade de avaliar inversões 
financeiras e processos de alienação de bens. 

É evidente que certas operações terão mais relevância do que outras, 
principalmente em razão de seu impacto econômico para o patrimônio da 
sociedade investida. Isso deverá ser levado em conta pelas empresas estatais 
nos seus procedimentos de fiscalização. 

3.6.6. Análise de risco na contratação de obras, fornecimento de bens e 
serviços 

Deve-se examinar também o relatório de risco das contratações para 
execução de obras, fornecimento de bens e prestação de serviços relevantes 
para os interesses da investidora. A empresa estatal terá a possibilidade de 
discutir se certos riscos podem (ou devem) ser assumidos pela sociedade 
empresária. 

3.6.7. Informe sobre execução de projetos 

Deve haver também um informe sobre a execução de projetos 
relevantes para os interesses da investidora. Assim, a empresa estatal poderá 
acompanhar o desenvolvimento dos projetos e exigir o seu cumprimento. 

3.6.8. Relatório de cumprimento de condicionantes socioambientais 

Outro instrumento relevante é o relatório de cumprimento de 
condicionantes socioambientais estabelecidas pelos órgãos ambientais. 

A empresa privada de que a estatal é sócia, no desempenho de suas 
atividades, pode ter de cumprir certas condicionantes socioambientais. A 
importância de a empresa estatal exigir o cumprimento dessas condicionantes 
é que a não observância delas pode levar à responsabilidade administrativa e 
penal da empresa estatal que eventualmente participe da decisão de 
descumprimento das exigências. Além disso, a responsabilização da própria 
empresa privada pode gerar prejuízos econômicos sérios – como o pagamento 
de multas – o que acaba prejudicando indiretamente os seus sócios. 

Daí a importância de a empresa estatal acompanhar o cumprimento de 
condicionantes socioambientais estabelecidas por órgãos ambientais à 
empresa privada de que ela seja sócia. 

3.6.9. Avaliação de novos aportes 

A empresa privada de que a estatal seja sócia, ao longo de suas 
atividades, poderá precisar de novos aportes de capital por parte dos seus 
sócios. 

 Nessa condição, a empresa estatal, como sócia, deverá avaliar a real 
necessidade da realização de aportes, bem como os riscos envolvidos, 
inclusive de redução da rentabilidade do negócio. 
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Isso significa que a empresa estatal deverá tomar decisões de aporte de 
capital que sejam conscientes dos riscos envolvidos. Em certos casos, poderá 
ser melhor realizar certos aportes, mas em outros a melhor solução 
eventualmente será a redução da participação da empresa estatal. 

 

3.6.10. Outros relatórios 

O inciso X ainda prevê a necessidade de a empresa estatal levar em 
conta qualquer outro relatório, documento ou informação produzido pela 
empresa privada investida, que seja considerado relevante para o cumprimento 
dos deveres de fiscalização e governança. 

Trata-se de previsão aberta, que contempla a existência de qualquer 
relatório que seja relevante para o desempenho dos direitos da empresa estatal 
como sócia da empresa privada. 

 

4. Conclusões 

A participação de empresas estatais no capital de empresas privadas 
que não integram a Administração Pública demonstra que o Estado não precisa 
necessariamente deter o poder de controle das sociedades que integra para 
garantir que elas atinjam certas finalidades. 

Contudo, é imprescindível que as empresas estatais, na qualidade de 
sócias de empresas privadas de que não detêm preponderância no exercício 
do controle, zelem pela fiscalização e pela adoção de mecanismos de 
governança, inclusive para que haja maior transparência em relação às 
decisões tomadas e à atuação das estatais como sócias. Para isso, a Lei 
13.303 contemplou alguns dos mecanismos que devem ser levados em 
consideração pelas empresas estatais, para que exerçam seus poderes de 
sócias de empresas privadas. 

Por outro lado, não se pode perder de vista que as empresas 
participadas continuam sendo empresas privadas. Os instrumentos de 
governança não podem comprometer a agilidade e a eficiência da atuação 
dessas empresas. 
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