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RESUMO 

 

O presente trabalho acadêmico procura construir um referencial teórico baseado no 

ordenamento jurídico brasileiro para definir o papel da empresa estatal no mundo 

contemporâneo. Trata-se do ponto de partida para compreender a atuação do Estado como 

acionista controlador e as regras de convivência com acionistas privados em posição 

minoritária e com outros grupos de interesse afetados pela atividade empresarial. A 

abordagem do tema apóia-se na idéia central de que toda empresa estatal está investida de 

uma missão pública, explícita ou implicitamente incorporada no objeto social, que varia 

conforme a natureza da atividade exercida e está sujeita a adaptações ao longo do tempo. A 

missão pública coexiste com a finalidade lucrativa inerente ao modelo de companhia e 

serve para condicionar a ação do Estado enquanto acionista controlador e dos 

administradores, dando conteúdo a seus deveres fiduciários. 

 

Palavras-chave: Empresa estatal. Sociedade de economia mista. Interesse público. 

Governança corporativa. Acionista controlador. Conselho de 

administração. Deveres fiduciários. 

 



ABSTRACT 

 

This dissertation aims at establishing a theoretical framework according to 

Brazilian law to identify the role of state-owned enterprise in contemporary world. This is 

the first step to understand what the government’s behavior should be as a controlling 

shareholder and the legal rules applied to its relationship with equity investors and others 

stakeholders. The approach is based on the assumption that every state-owned enterprise 

has a public mission implicitly or explicitly included in its bylaws objectives. The public 

mission varies according to the nature of the business and should be redefined from time to 

time to keep adherence to the external environment. The public mission coexists with the 

company’s profit scope and guides the State’s actions, as well as those of directors and 

officers. For that reason the public mission is embedded in their fiduciary duties. 

 

Keywords: State-owned enterprise. Mixed capital corporation. Public interest. Corporate 

governance. Controlling shareholder. Board of directors. Fiduciary duties. 

 



RÉSUMÉ 

 

Ce travail académique cherche construire un référentiel théorique fondé sur 

l’ordonnément juridique brésilien pour définir le rôle de l’entreprise publique dans le 

monde contemporain. Il s’agit du point de départ pour comprendre l’action de l’Etat 

comme actionnaire contrôleur et les règles de coexistence avec des actionnaires privés en 

position minoritaire et avec d’autres groupes d’intérêt touchés par l’activité des entreprises. 

L’approche du sujet se fonde sur l’idée centrale que n’importe quelle entreprise de l’État 

est dotée d’une mission publique, explicite ou implicitement incorporée à l’objet social, qui 

oscille selon la nature de l’activité exercée et est soumise à des adaptations au cours du 

temps. La mission publique coexiste avec le but lucratif inhérent au modèle de la société et 

sert à conditionner l’action de l’Etat autant qu’actionnaire contrôleur et des administrateurs 

en donnant du contenu à ses devoirs fiduciaires. 

 

Mots clefs: Enterprise publique. Société anonyme mixte. Intérêt publique. Gouvernement 

d’enterprise. Actionnaire contrôleur. Conseil d’administration. Devoirs 

fiduciares. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho acadêmico aborda o tema da empresa estatal sob o duplo 

aspecto funcional e estrutural, tendo como pano de fundo as questões jurídicas que 

envolvem a atuação do Estado como acionista controlador e seu relacionamento com a 

companhia controlada, a convivência com os acionistas minoritários e a posição dos 

administradores.1 

O primeiro e principal desafio consiste em identificar o papel da empresa estatal no 

mundo contemporâneo. Para isso se faz necessário construir um referencial teórico que 

leve em conta simultaneamente as diretrizes constitucionais da função empresarial do 

Estado e as peculiaridades dos distintos modelos regulatórios que condicionam a atividade 

da empresa estatal. Só assim será possível delimitar o correto interesse da companhia sob a 

ótica do direito societário e dar a devida importância ao fator publicista na condução dos 

negócios sociais. 

A matéria não tem merecido maior atenção da pesquisa científica. As investigações 

a respeito da figura do Estado empresário e do funcionamento da empresa estatal 

costumam adotar a visão típica de direito administrativo, que se concentra no exame do 

regime jurídico aplicável e praticamente ignora os aspectos societários subjacentes. Já o 

direito comercial não prioriza o assunto, na medida em que enxerga a sociedade anônima 

como categoria jurídica destinada à organização de empreendimentos privados, dando 

pouca importância ao estudo do interesse público inerente à sociedade de economia mista.2 

A abordagem adotada combina a análise de questões de direito público e privado, 

para construir um modelo jurídico capaz de superar as notórias perplexidades resultantes 

da utilização da forma societária para realização de fins públicos, ainda mais quando 

                                                
1A expressão “empresa estatal” é empregada neste trabalho no sentido genérico, vale dizer, abrangendo tanto 

a empresa pública unipessoal quanto a sociedade de economia mista sob controle acionário do Estado e 
com participação minoritária de acionistas privados. As peculiaridades de cada tipo societário serão objeto 
de abordagens jurídicas específicas, sempre que houver necessidade de fazer a distinção em razão do 
contexto. 

2A mesma observação é compartilhada, em certa medida, por Fábio Konder Comparato, para quem: “Em 
matéria de importação e exportação, ou de funcionamento de empresas públicas, por exemplo, não é raro 
ver-se publicistas e privatistas declinar sucessivamente de sua competência, sob pretexto de salvaguardar os 
limites tradicionais de suas disciplinas. E diante desse conflito negativo de jurisdição, que fica sempre 
pendente de julgamento, os nossos Tribunais retiram facilmente a impressão de que a matéria pode ser 
tratada de modo empírico” (COMPARATO, Fábio Konder. O indispensável direito econômico. In: ______. 
Ensaios e pareceres de direito empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 1978. p. 453-472). 
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convivem, lado a lado, o Estado controlador e acionistas privados sequiosos do retorno 

financeiro de seu investimento. 

A onda de privatizações iniciada na Inglaterra na década de 80 e estendida 

posteriormente a outros países reduziu o interesse pelo estudo do tema, não obstante o 

setor público empresarial remanescente continue tendo participação significativa na 

economia de várias nações, inclusive o Brasil. Entrementes, os organismos multilaterais 

passaram a enaltecer as virtudes da moderna governança corporativa para assegurar a 

gestão eficiente das empresas estatais e reforçar o compromisso com a lucratividade, sem 

levar em conta a existência do mandato público. 

Nos últimos anos, várias empresas estatais realizaram ofertas públicas primárias e 

secundárias de ações para se transformarem em companhias abertas listadas em bolsa de 

valores no país e no exterior, ou simplesmente para aumentarem a base acionária já 

existente. O acesso ao mercado de capitais serviu para justificar a assunção de obrigações 

adicionais com as chamadas boas práticas de governança corporativa, que buscam 

essencialmente proteger a empresa estatal contra ingerências políticas do acionista 

controlador público, capazes de afetar negativamente a rentabilidade das operações. 

Igualmente marcante e carente de compreensão jurídica é o movimento de 

internacionalização das empresas estatais e sua participação em empreendimentos 

explorados conjuntamente com grupos privados. Nesse contexto, acredita-se que o controle 

acionário exercido pelo Estado continua sendo um fenômeno relevante, a ponto de 

justificar a análise jurídica mais aprofundada. 

Essa percepção restou fortalecida a partir do segundo semestre de 2008, quando 

irrompeu grave crise de confiança nos mercados financeiros globais, tendo como epicentro 

os bancos de investimento norte-americanos, mas que rapidamente se alastrou para o resto 

do mundo civilizado e contaminou o desempenho da economia real. O prognóstico nessa 

altura dos acontecimentos é bastante sombrio, pois sinaliza forte redução da atividade 

econômica mundial e do nível de emprego, com reflexos muito negativos nas trocas 

internacionais que sustentam a economia de países emergentes como o Brasil. A gravidade 

dos eventos, só é comparável à crise de 1929, coloca em xeque a sobrevivência do modelo 

de capitalismo auto-regulado. Não seria nenhum exagero equiparar os acontecimentos 

atuais ao que representou a queda do muro de Berlim para o regime socialista na década de 

90. 
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A magnitude do problema vem exigindo vigorosa e articulada intervenção das 

autoridades dos vários países afetados. As medidas propostas trazem à tona novamente o 

uso de instrumentos regulatórios que pressupõem a atuação direta do Estado no campo 

econômico, seja para salvaguardar interesses coletivos mais amplos, seja para afastar o 

risco sistêmico associado ao mau funcionamento dos mercados. Em casos extremos optou-

se pela nacionalização de instituições financeiras privadas, enquanto em outros o poder 

público foi levado a aportar recursos sob a forma de participação acionária em tradicionais 

empresas do setor produtivo, tornando-se acionista relevante com aspiração para influir na 

gestão dos negócios sociais. A fórmula tem sido adotada sobretudo por governos de países 

conhecidos como o berço do capitalismo e que até recentemente professavam a crença 

inabalável no sistema de livre mercado. 

Não se tenciona aqui fazer apologia da empresa pública unipessoal e da sociedade 

de economia mista com participação de acionistas particulares, até porque se reconhece 

que existem distorções no setor público empresarial, como o exacerbado corporativismo, a 

falta de compromisso com resultados e o risco de aparelhamento político-partidário. O 

maior desafio que se coloca na atualidade para a empresa estatal não é propriamente como 

atingir e manter padrões de eficiência semelhantes ao da iniciativa privada, mas, sim, como 

resgatar sua verdadeira missão pública. 

A empresa estatal está sujeita a duas tendências disfuncionais, que necessitam ser 

equacionadas: (i) a priorização da busca de resultados financeiros em detrimento do 

legítimo interesse público; e (ii) a captura dos administradores pelos interesses subalternos 

da corporação. Não é por outra razão que a empresa estatal enfrenta atualmente séria crise 

de identidade, que, no fundo, tem a ver com as incertezas sobre o seu verdadeiro papel e a 

natureza dos interesses a que deve servir. A falta de compreensão dessas questões tem 

levado a empresa estatal a se comportar com a mesma lógica maximizadora da empresa 

privada, o que, por sua vez, coloca em dúvida a conveniência da manutenção do controle 

acionário do Estado. 

Em lugar da crítica pura e simples, pretende-se adotar postura construtiva e oferecer 

sugestões para aprimorar o desempenho da empresa estatal, sem perder de vista sua 

vocação para servir de instrumento de políticas públicas e de regulação do mercado. Não 

se nega, por outro lado, que a exposição da empresa estatal a ambiente de concorrência 

regulada e aos estímulos do mercado de capitais, desde que na dose certa, pode contribuir 

positivamente para o cumprimento de seu elevado propósito institucional. 
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É forçoso reconhecer que houve profunda mudança no cenário econômico que 

justificou no passado a intervenção do Estado, por intermédio da empresa estatal, para 

suprir deficiências da iniciativa privada e promover o desenvolvimento econômico. Nessa 

época, era fundamental a atuação coordenada das empresas estatais com os esforços do 

restante da administração pública, assim como sua aderência à política econômica mais 

abrangente e ao plano geral de governo. Daí a necessidade de as decisões estratégicas de 

cada companhia contarem com a aprovação de autoridades situadas no plano externo, às 

quais também cabia supervisionar sua implementação. 

De motor da industrialização nacional e instrumento de política econômica, 

característicos da combinação de capitalismo retardatário com instabilidade monetária, a 

empresa estatal no Brasil busca assumir novas atribuições em ambiente de mercado 

competitivo com dimensão global. Até o início da recente crise financeira, não havia 

insuficiência de capitais privados para bancar grandes empreendimentos de interesse 

nacional. Pelo contrário, os capitais privados eram chamados a financiar projetos 

relevantes na área de infra-estrutura. Tudo isso modificou sensivelmente a inserção da 

empresa estatal no cenário econômico e o padrão de relacionamento com a iniciativa 

privada, cabendo agora ao operador do direito apontar o novo sentido e alcance de sua 

atuação. 

Tornou-se claro que o raio de ação da empresa estatal deve ficar limitado à 

realização do respectivo objeto social e ao atendimento do interesse público específico que 

justificou sua criação. A atuação empresarial passa a levar em conta prioridades 

microeconômicas definidas pelas instâncias societárias internas, que, nesse caso, agem 

com considerável dose de autonomia. A nova realidade torna imprescindível a delimitação 

da missão pública que deve doravante nortear o comportamento dos gestores sociais, 

mormente diante da falta de orientação expressa do Estado como acionista controlador. 

A empresa estatal é capaz de operar em dois ambientes bastante distintos. Primeiro, 

pode servir de técnica de organização jurídica para prestação descentralizada de serviços 

públicos incluídos na competência de qualquer das três esferas políticas de governo, 

conforme critérios de conveniência e oportunidade administrativa. Segundo, pode 

funcionar como veículo para exploração de atividade econômica sujeita à livre iniciativa e 

em regime de concorrência, nas hipóteses autorizadas pela Constituição Federal (relevante 

interesse coletivo e segurança nacional). Em ambos os casos, a intervenção por meio da 

empresa estatal pode e deve assumir contornos tipicamente regulatórios, seja para garantir 



14 
 

o atendimento aos direitos fundamentais da pessoa humana que constituem dever 

constitucional do Estado, seja para condicionar o comportamento de agentes econômicos 

privados, mediante interação direta em ambiente de mercado, buscando alinhá-lo aos 

objetivos prestigiados pela ordem econômica e social. 

A moderna função regulatória exercida pela empresa estatal não se confunde com a 

regulação clássica de conteúdo normativo e alcance setorial, mas pressupõe a presença 

qualificada no mercado compartilhado por empresas privadas, com o propósito de 

disciplinar a concorrência e estabelecer padrões de comportamento que favoreçam o 

consumidor à custa da redução da margem de lucro. É bastante sintomático nesse particular 

o debate conceitual que se trava no âmbito do governo federal, freqüentemente noticiado 

pelos veículos de imprensa, sobre a contribuição dos bancos públicos para contenção do 

spread cobrado pelo conjunto do setor bancário, como forma de dinamizar a oferta de 

crédito e melhorar as condições de acessibilidade. As autoridades governamentais 

finalmente se deram conta de que existe algo de errado com a estrutura de governança e os 

incentivos econômicos que incidem sobre a empresa estatal.3 

A empresa estatal, inclusive aquela exposta à concorrência ou que possua acionistas 

privados, não deve ser encarada como instrumento interventivo transitório e vocacionado 

ao desaparecimento. Ao contrário, trata-se de solução estrutural que merece ser revigorada 

para enfrentar problemas que nem o próprio mercado, nem a regulação típica de serviço 

público ou de natureza concorrencial, são capazes de resolver de modo satisfatório.4 

                                                
3Vide reportagem de capa publicada no jornal “Valor Econômico”, SAFATLE, Claudia. Governo coloca em 

xeque juro alto de banco público. Valor Econômico, São Paulo, 06 fev. 2009. 
4Registre-se a instigação de Calixto Salomão Filho, em obra conjunta com Fábio Konder Comparato, que 

serviu de motivação para o presente estudo acadêmico: “A atuação da empresa estatal deve ser um dos 
pontos centrais de preocupação tanto do direito societário quando do regulatório. No campo do direito 
societário, é preciso identificar instrumentos organizativos capazes de dar maior coerência e eficiência à 
empresa estatal e de economia mista, ao mesmo tempo que se garante a preservação de objetivos públicos 
(art. 238 da Lei das sociedades anônimas). No campo regulatório, trata-se de observar os efeitos externos 
da mesma regra de submissão do interesse dos acionistas ao interesse público. E esses efeitos podem ser 
muito relevantes. A sociedade de economia mista, desde que tenha poder suficiente no mercado, torna-se 
órgão planejador e direcionador do desenvolvimento setorial. É particularmente importante em mercados 
desregulamentados em que a empresa estatal ou de economia mista exerce verdadeira função de 
planejamento e regulação setorial ao mesmo tempo que, sentindo a pressão da concorrência das empresas 
privadas, tem forte estímulo para a busca da eficiência econômica. É ao estudo dessa nova sociedade de 
economia mista, síntese do interesse público e privado, planejadora e capitalista, e à compreensão e 
(quando possível) resolução de suas contradições internas, que se devem dedicar os esforços dos estudiosos 
de direito societário de ora em diante. Faz-se premente, portanto, a preocupação e o estudo específico do 
direito societário das empresas públicas e sociedades de economia mista” (COMPARATO, Fábio Konder; 
SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na sociedade anônima. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2005. p. 137-138). 
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A tese almeja demonstrar que toda empresa estatal está investida de uma missão 

pública, explícita ou implicitamente incorporada no objeto social, que varia conforme a 

natureza da atividade empresarial exercida e está sujeita à adaptações ao longo do tempo. 

A missão pública deve conviver com a finalidade lucrativa inerente ao modelo de 

companhia e serve para condicionar a ação do Estado enquanto acionista controlador e dos 

administradores, dando conteúdo a seus deveres fiduciários. 

Ainda nessa linha, pretende-se apontar critérios qualitativos para identificar o 

mandato estatal de cada companhia controlada pelo Estado, assim como estabelecer os 

limites quantitativos para o sacrifício da lucratividade em face dos acionistas privados. 

Rejeita-se desde logo a idéia de que o interesse público incorporado na empresa estatal 

corresponda a um conceito difuso que tudo autoriza e legitima. A rigor, o interesse público 

deve guardar ao mesmo tempo correlação lógica com o objeto social e não colocar em 

risco a sustentabilidade financeira da companhia no longo prazo. 

O trabalho procura vencer o ceticismo a respeito da viabilidade da parceria 

societária entre capitais públicos e privados, mediante a compreensão realista dos distintos 

interesses em jogo, seguida da tentativa de sua conciliação dentro da moldura legal 

vigente, que deve combinar finalidade lucrativa e interesse público. Para resolver os 

impasses gerados pela dualidade de objetivos que caracteriza a empresa estatal, busca-se 

apoio na teoria organizativa e na valorização da solução procedimental. A teoria 

organizativa dispensa a existência de um escopo comum entre os sócios e enxerga a 

empresa como um aparato jurídico destinado a conciliar interesses potencialmente 

contrapostos, mas passíveis de cooperação. Já a solução procedimental abre mão da pré-

determinação de resultados em prol da adoção de um processo decisório que assegure voz 

e voto aos distintos interesses afetados pela atividade empresarial. 

A abordagem teórica assim adotada conduz naturalmente à proposta de 

fortalecimento da estrutura interna de governança da companhia, em especial o conselho 

de administração, que deve assumir efetivamente a competência que lhe cabe por força de 

lei, no sentido de fixar a orientação geral das atividades sociais. No entanto, a providência 

de pouco adiantará, se aquele órgão de deliberação colegiada continuar refletindo apenas o 

interesse capitalista dos acionistas ou o projeto político de autoridades governamentais 

circunstancialmente no poder. O interesse público primário que inspira a atuação 

empresarial do Estado deve se fazer presente no conselho de administração, por meio de 

representantes da sociedade civil organizada e de grupos de interesse beneficiados pela 
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atividade da companhia. A aposta para corrigir os desvios comportamentais da empresa 

estatal recai na figura do controle social devidamente internalizado. 

A relevância do conselho de administração e sua representação diversificada não 

significam o esvaziamento do papel do Estado como acionista controlador. Ao titular do 

controle acionário cabe a relevante tarefa de modelar o estatuto social para assegurar a 

adequada composição e funcionamento dos órgãos de administração, devendo intervir 

sempre que se fizer necessária a correção de rumos ou quando estiverem em jogo 

interesses que transcendam o objetivo específico da companhia controlada. 

O trabalho acadêmico desdobra-se em uma introdução e quatro capítulos temáticos, 

seguidos de uma síntese conclusiva. O primeiro capítulo buscará contextualizar o tema da 

empresa estatal no cenário sócio-econômico, traçando sua evolução a partir do início do 

século XX e até o surgimento do movimento das privatizações na década de 80, com 

ênfase especial para a realidade brasileira. A incursão histórica mostra-se importante para a 

boa compreensão das causas que motivaram a intervenção do Estado no campo econômico 

e o papel desempenhado pela empresa estatal. A partir daí torna-se possível identificar 

novas perspectivas em face das mutações ocorridas ao longo do tempo e dos desafios que 

se colocam no contexto atual de economia globalizada. 

O segundo capítulo analisará criticamente os diversos modelos regulatórios da 

atuação empresarial do Estado, sob a ótica predominantemente funcional. Serão apontados 

os limites e possibilidades da regulação administrativa, da regulação externa e da regulação 

societária, para modular o comportamento da empresa estatal visando ao atendimento do 

interesse público que justificou sua criação, com a maior economia de meios possível. 

O terceiro capítulo tentará desvendar o sentido axiológico da função empresarial 

pública e traçar seus contornos jurídicos. Para tanto, assume especial relevância a definição 

do interesse da companhia controlada pelo Estado e a inserção do fim público na sua 

dinâmica interna. 

O quarto capítulo abordará a estrutura societária, com destaque para as questões 

jurídicas envolvendo o exercício qualificado do controle acionário pelo Estado, a 

convivência com acionistas privados, a composição e funcionamento dos órgãos de 

administração e as peculiaridades dos deveres fiduciários dos administradores. 
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Espera-se, com isso, oferecer uma contribuição minimamente útil à ciência do 

direito para a compreensão da figura da empresa estatal e do tratamento jurídico aplicável 

aos aspectos societários que lhe são pertinentes. 
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 SÍNTESE CONCLUSIVA 

 

A situação de capitalismo tardio que caracterizava a economia brasileira na década 

de 30 justificava a iniciativa empresarial do Estado para capitanear a industrialização em 

setores considerados estratégicos e com elevado grau de interdependência. O retardamento 

capitalista era conseqüência da debilidade do empresariado doméstico, que não tinha 

condições de reunir recursos para investir em projetos de maior vulto e longa maturação. A 

coordenação das atividades da cadeia produtiva exigia a intervenção organizadora do 

Estado enquanto agente econômico, não lhe cabendo competir com o capital privado, mas 

apoiá-lo por meio do fornecimento de insumos básicos a preços subsidiados. Daí 

resultaram estruturas monopolistas de mercado sancionadas pelo próprio Estado, que 

apoiava abertamente a constituição de relações empresariais solidárias, combinando-as e 

regulando-as numa forma particular de divisão setorial e intra-setorial de produção. 

As privatizações ocorridas nos países da OECD (Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico) a partir da década de 80, como de resto também nas 

chamadas economias em transição na década de 90, foram impulsionadas por distorções 

associadas ao funcionamento das empresas estatais, aliado ao seu baixo desempenho 

financeiro. As políticas de alienação de ativos públicos visavam essencialmente a 

promover a eficiência econômica geral, o desenvolvimento do mercado de capitais, o 

equilíbrio das contas públicas, além da sinalização política contrária ao sistema de 

planejamento e à excessiva intervenção do Estado no domínio econômico. 

Com a onda de privatizações e a internacionalização da economia, as empresas 

estatais remanescentes se transformaram em competidoras do capital privado nacional e 

estrangeiro, inclusive em setores de infra-estrutura e sujeitos à regulação externa, alterando 

substancialmente a natureza de sua missão pública, que necessita agora ser redefinida. A 

empresa estatal enfrenta atualmente séria crise de identidade, que, no fundo, tem a ver com 

as incertezas sobre seu verdadeiro papel e a natureza dos interesses a que deve servir. A 

falta de compreensão dessas questões tem levado a empresa estatal a se comportar com a 

mesma lógica maximizadora da empresa privada. 

A visão neoliberal vaticina que dificilmente a empresa estatal voltará a ocupar o 

mesmo lugar de destaque que lhe coube no passado, por ser incapaz de responder aos 

novos desafios do capitalismo moderno. Essa convicção pode ter mudado com a crise de 
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confiança nos mercados financeiros, que irrompeu nos Estados Unidos no segundo 

semestre de 2008 e acabou adquirindo proporções globais, a ponto de exigir a intervenção 

extensa e articulada da maioria dos governos nacionais, na tentativa de evitar o 

aprofundamento da recessão econômica. As medidas adotadas incluíram a nacionalização 

de bancos privados e a realização de aportes de capital em empresas do setor produtivo.  

A empresa estatal, inclusive aquela exposta à concorrência ou que possua acionistas 

privados, não deve ser encarada como instrumento interventivo transitório e vocacionado 

ao desaparecimento. Ao contrário, trata-se de solução estrutural que merece ser revigorada 

para enfrentar problemas que nem o próprio mercado, nem a regulação típica de serviço 

público ou de natureza concorrencial, são capazes de resolver de modo satisfatório. 

A intervenção direta do Estado na economia não encontra fundamento apenas na 

existência de falhas estruturais de mercado ou no caráter subsidiário em relação à iniciativa 

privada. A função da empresa estatal situa-se em outro patamar mais complexo e inspirado 

no conceito de concorrência regulatória. Por não estar vinculado ao objetivo da 

maximização de lucros, a empresa estatal pode e deve conduzir seus negócios no sentido 

de impor padrões de comportamento socialmente desejáveis aos demais concorrentes, 

buscando equilibrar o mercado mediante o aumento da produção ou a redução de preços, 

sempre dentro de limites razoáveis, de modo a impedir a realização de ganhos 

extraordinários. O que legitima a existência da empresa estatal não é mais o modelo de 

Estado desenvolvimentista ou a necessidade do planejamento econômico abrangente, mas 

o propósito de orientar a atuação dos agentes econômicos privados, para fortalecer a 

competição em prol do consumidor e promover a redistribuição. 

A empresa estatal conjuga disfunções características da dispersão acionária e do 

capital concentrado. Ao mesmo tempo em que está exposta ao problema de agência típico 

da macroempresa de capital pulverizado, também convive com o conflito latente entre 

acionistas controlador e não controladores, em razão da duplicidade de objetivos 

societários (satisfação do interesse público e finalidade lucrativa). 

A captação de recursos no mercado de capitais oferece vantagens diretas e indiretas 

à companhia controlada pelo Estado. Além de dispor de novas alternativas de 

financiamento, a empresa estatal fica sujeita a regras de procedimento e incentivos 

econômicos, que também são úteis para o cumprimento do mandato estatal, desde que não 

se pretenda simplesmente aboli-lo sob alegação de conflito insuperável com interesse dos 

acionistas minoritários. 
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As mesmas críticas à atuação da empresa estatal, que serviram de inspiração aos 

programas de desestatização são agora invocadas para justificar propostas de melhoria da 

governança corporativa. Diante da dificuldade de alterar a estrutura de propriedade 

acionária, a segunda melhor alternativa passa a ser a equiparação da empresa estatal à 

companhia privada, por meio da aplicação de regras de gestão que têm como foco principal 

a geração de valor aos acionistas. 

A escolha do melhor modelo de governança corporativa para a empresa estatal 

depende da definição prévia do seu papel no campo econômico. Se a prioridade for apenas 

a geração de valor aos acionistas, basta profissionalizar a administração, instituir 

incentivos financeiros e assegurar o insulamento contra as influências políticas 

consideradas nefastas ao seu desempenho econômico, que a companhia passará a atuar 

com a mesma lógica maximizadora da empresa privada. Nesse caso, porém, caberá ao 

Estado ponderar seriamente sobre a conveniência de leiloar o controle acionário da 

companhia, pois não haverá mais motivo para mantê-la no setor público. 

Os modelos clássicos de relacionamento entre Estado e companhia controlada, que 

compõem a chamada regulação administrativa, são insuficientes para assegurar a eficiência 

operacional e a atuação em prol do interesse público que justificou sua criação. A tutela 

administrativa inerente à supervisão ministerial, os controles tipicamente financeiros e 

contábeis, o orçamento público e o contrato de gestão, são instrumentos frágeis, limitados 

ou de difícil implementação na prática, razão pela qual não oferecem solução adequada 

nesse particular. A abordagem prevalecente em matéria de controle governamental apenas 

tangencia – quando não ignora completamente – a figura do controle acionário. 

A supervisão ministerial pretende ser apenas um controle de base técnica para 

assegurar aderência à política setorial ou nacional, sem espaço para a participação efetiva 

da sociedade civil. A auditoria externa, por seu turno, visa a controlar a integridade da ação 

gerencial sob o ponto de vista predominantemente patrimonial. Já os controles financeiros 

mais amplos nunca foram encarados como solução institucional duradoura, tendo sempre 

vida efêmera ditada pela necessidade conjuntural de enfrentar crises agudas de 

instabilidade monetária e desequilíbrio nas finanças públicas.  

A centralização das decisões em arenas externas à companhia, envolvendo a 

definição de objetivos e fixação de metas, está fadada ao fracasso, pois faltam mecanismos 

institucionais centrípetos para impor as condutas empresariais desejadas, aliada à notória 

assimetria de informações e discrepância de capacidade técnica que existe entre a equipe 
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do órgão supervisor e os profissionais da empresa supervisionada. A coordenação em nível 

macroeconômico tornou-se muito mais complexa, na medida em que as empresas estatais 

deixaram de ter atuação meramente subsidiária da iniciativa privada e se transformaram em 

concorrentes de peso nos mercados nacional e internacional. 

A tentativa de cooptar dirigentes de companhias públicas, mediante a 

contratualização do relacionamento com os responsáveis pela supervisão ministerial, 

esbarra no mesmo problema informacional. O Estado fica em posição de inferioridade para 

negociar metas de resultado e indicadores de avaliação de desempenho, assim como para 

monitorar o comportamento posterior dos administradores. O principal mecanismo para 

alinhamento de interesses resume-se à concessão de incentivos econômicos de natureza 

institucional e pessoal, que, embora importantes, estão sujeitos a limitações técnicas e 

podem provocar distorções prejudiciais ao interesse coletivo. Por outro lado, a falta de 

efetividade jurídica dos compromissos assumidos pelo Estado acaba prejudicando a 

credibilidade do modelo consensual para modular a atividade empresarial do setor público. 

A nova conjuntura global transforma as estruturas internas de governança da 

sociedade de economia mista no principal centro de decisão para fixar diretrizes 

estratégicas, tornando menos importante o papel das instâncias externas de supervisão e 

controle. Nesse contexto, cabe aos próprios administradores societários zelar pela 

preservação da feição publicista da atuação empresarial no nível microeconômico, 

deixando de lado a visão ultrapassada de contraposição a objetivos governamentais mais 

amplos. 

Não existe incompatibilidade ontológica entre regulação externa e propriedade 

acionária estatal, podendo ambas conviver em harmonia e auxiliando-se mutuamente. É 

certo, porém, que a regulação externa não faz distinção entre empresa privada e estatal, 

para definição dos comandos aplicáveis. A empresa estatal é encarada como qualquer 

empresa privada atuante no mesmo setor, sem que sua missão pública seja reconhecida e 

muito menos levada em conta para justificar tratamento diferenciado. 

Por um lado, a regulação restringe a capacidade de intervenção do Estado na 

prestação de serviços públicos, na medida em que limita sua discricionariedade para 

adoção de estratégias com impacto negativo no desempenho financeiro da companhia. Em 

contrapartida a regulação contribui para a melhoria do nível de informação das autoridades 

governamentais, além de ser mais efetiva para impor determinadas condutas consideradas 

socialmente desejáveis, já que dispõe de instrumentos de coerção mais sofisticados. 
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A incidência da regulação externa sobre o serviço público prestado por empresa 

estatal não pode servir de motivo para esvaziar seu mandato público, liberando-a para agir 

com a mesma lógica maximizadora da empresa privada. Não basta simplesmente respeitar 

os ditames regulatórios para que a empresa estatal dê por atendido o munus público que lhe 

é inerente. 

A regulação econômica não contratualizada também pode incidir sobre a empresa 

estatal e, não obstante sua potencialidade para moldar comportamentos econômicos, não 

tem o condão de publicizar a atuação dos empreendedores, que continuam sendo 

impulsionados pela lógica maximizadora do setor privado. Por essa razão, também não se 

presta a assegurar o cumprimento do mandato da companhia controlada pelo Estado. 

A nota característica do planejamento vinculante para o setor público, previsto no 

artigo 174 da Constituição Federal, reside no fato de depender de lei específica e possuir 

escopo mais amplo, na medida em que pode impor à empresa estatal a perseguição de 

objetivos gerais de política econômica, desde que isso não conflite com a respectiva área 

de atuação. Por sua vez, a missão pública inerente a cada empresa estatal possui dimensão 

microeconômica e deve estar afinada com o planejamento econômico geral. A existência 

do plano aprovado por lei não é condição essencial para que a empresa estatal persiga 

objetivos de natureza pública compreendidos no seu objeto. 

A regulação concorrencial não se presta para condicionar a atuação da empresa 

estatal em prol do interesse público que justificou a sua criação. Pelo contrário, pode até 

restringir o potencial da intervenção estatal, se não for aplicada com a devida cautela. A 

aplicação da legislação antitruste às empresas estatais deve focalizar menos o controle de 

estruturas, e mais o sancionamento de práticas consideradas anticompetitivas. A ilicitude 

ficará afastada sempre que a conduta for justificável sob o ponto de vista do interesse 

público compreendido no objeto social. 

O exercício do controle acionário possui considerável potencial para condicionar as 

atividades da companhia controlada, sem tolher a autonomia de gestão e a conseqüente 

capacidade de reação às mutações do ambiente externo. Na prática, porém, a posição de 

acionista controlador nem sempre propicia ao Estado condições adequadas para impor 

diretamente sua vontade na condução dos negócios sociais e assegurar o cumprimento da 

missão pública, especialmente quando existam forças financeiras, políticas e 

corporativistas oferecendo resistência nesse particular. 
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Para se contrapor a esse estado de coisas, cabe ao Estado valorizar o papel do 

conselho de administração como instância societária apta a definir estratégias empresariais, 

assim como utilizar o poder do voto majoritário para eleger conselheiros comprometidos 

com o interesse público. A composição diversificada do conselho de administração, 

combinado com a ampliação de suas competências institucionais, serve para fortalecer o 

controle social e preservar a feição publicista da companhia. Desde que preservada a 

soberania do Estado como acionista controlador, a existência de centros autônomos de 

decisão é compatível com o novo perfil de atuação da empresa estatal, que prioriza o 

atendimento do interesse público dentro do contexto microeconômico, e não apenas como 

mecanismo de planejamento abrangente. 

O controle exercido por intermédio de sociedade holding, conquanto favoreça a 

atuação coordenada na implementação de políticas setoriais, acaba distanciando o Estado 

das companhias indiretamente controladas e restringindo sua aptidão para influenciar as 

atividades sociais. O sentimento de independência desenvolvido pelas empresas de 

segundo grau pode enfraquecer o compromisso com o interesse público e gerar desvios de 

conduta nesse particular. 

A participação estatal minoritária no capital de empresas privadas é útil como 

instrumento de fomento e política industrial, porém, possui alcance limitado para impor 

comportamentos mais incisivos em prol do interesse público. O mesmo se diga em relação 

aos poderes especiais associados à figura da golden share, até porque devem ser exercidos 

em consonância com a finalidade lucrativa da companhia. 

A Constituição Federal de 1988 utiliza as expressões “empresa pública” e 

“sociedade de economia mista” em diversas passagens, embora sem defini-las diretamente. 

Portanto, a noção jurídica correspondente deve ser construída levando em conta o conjunto 

de normas constitucionais e legais aplicáveis a tais entidades. Daí resulta que a 

caracterização da sociedade de economia mista pressupõe o concurso de dois elementos 

essenciais, sendo um formal e outro substancial. Primeiro, a existência de autorização 

legislativa para constituição da companhia e, segundo, a titularidade do controle acionário 

por pessoa jurídica de direito público. 

Não há um conceito unívoco de sociedade de economia mista, seja porque a 

Constituição Federal não contém uma definição explícita, seja porque o Decreto-lei nº 

200/67 aplica-se exclusivamente à administração pública federal e com foco em questões 

típicas de direito administrativo, seja ainda porque a Lei nº 6.404/76 também se esquivou 
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da conceituação direta. A pluralidade qualitativa de sócios não deve ser vista como 

condição essencial para a companhia controlada por pessoa jurídica de direito público ficar 

sujeita ao tratamento diferenciado previsto no capítulo XX da Lei nº 6.404/76. 

Toda empresa estatal está investida de uma missão pública, explícita ou 

implicitamente incorporada no objeto social, que varia conforme a natureza da atividade 

exercida e está sujeita a adaptações ao longo do tempo. A missão pública deve conviver 

com a finalidade lucrativa inerente ao modelo de companhia e serve para condicionar a 

ação do Estado enquanto acionista controlador e dos administradores, dando conteúdo a 

seus deveres fiduciários. 

Se parece intuitiva a presença do interesse público em qualquer prestação de 

serviço público, seja aquele formalmente definido no ordenamento jurídico, seja aquele 

materialmente identificado a partir da análise histórico-sociológica, o exercício de 

atividade econômica stricto sensu pelo Estado depende da presença de relevante interesse 

coletivo ou motivo de segurança nacional, que devem ser definidos concretamente pelo 

legislador, nos termos do artigo 173 da Constituição Federal. A atuação empresarial 

pública nunca será economicamente neutra ou vazia de conteúdo axiológico. No modelo 

constitucional brasileiro, não existe hipótese jurídica de a companhia controlada pelo 

Estado guiar-se exclusivamente pelos impulsos de mercado e de forma desvinculada do 

interesse público que lhe é peculiar. 

É importante distinguir entre o interesse da coletividade e o interesse estatal, não 

obstante ambos estejam incluídos na categoria mais ampla de interesse público. O interesse 

público incorporado na empresa estatal não se confunde com o interesse patrimonial do 

Estado enquanto pessoa jurídica titular de direitos e obrigações, ainda que este último 

também seja merecedor de proteção especial. A primeira hipótese corresponde ao chamado 

interesse público primário; já a segunda tem a ver com o interesse público secundário. 

Somente o interesse público primário pode ser equiparado ao interesse coletivo inscrito no 

artigo 173 da Constituição Federal e, portanto, encampado como missão da empresa 

estatal.  

A presença de acionistas privados no capital da empresa estatal não altera a 

natureza e a intensidade do respectivo interesse público. A qualidade do interesse público e 

as estratégias para sua consecução são substancialmente iguais na empresa pública 

unipessoal e na sociedade de economia mista com participação de investidores de mercado. 

A diferença entre ambas reside na forma de conciliar o interesse público com a finalidade 
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lucrativa inerente ao tipo societário ou, mais especificamente, na fixação de um limite ao 

sacrifício da lucratividade da companhia. 

As políticas públicas que podem ser legitimamente praticadas pela empresa estatal 

dependem da natureza da atividade exercida. No caso de prestação de serviço público, 

costumam estar associadas aos atributos do próprio serviço, em que se destaca a garantia 

de acesso universal, independentemente do poder aquisitivo do potencial usuário. Já em se 

tratando de exploração de atividade econômica sujeita à livre iniciativa, as políticas 

públicas não se prestam a substituir o sistema capitalista, mas procuram contrabalançar os 

efeitos negativos das decisões empreendedoras baseadas exclusivamente na lógica 

econômica individualista. 

O dogma da eficiência macroeconômica costuma ser invocado para refutar a 

intervenção estatal reequilibradora das relações sociais e econômicas. Todavia, a eficiência 

não deve ser entendida como um postulado absoluto, desconectado de qualquer conteúdo 

valorativo. Os valores consagrados no ordenamento jurídico podem ser realizados por meio 

de políticas públicas com viés redistributivista, mesmo quando impliquem sacrifício da 

eficiência. Não se pode confinar a opção sobre políticas públicas apenas àquelas que 

aumentem o bem estar geral. 

O elastério do conceito de relevante interesse coletivo, consagrado no artigo 173 da 

Constituição Federal de 1988, permite interpretá-lo com a amplitude necessária para 

abarcar não só a função anterior de integração capitalista, destinada a suprir a insuficiência 

ou ineficiência da produção particular, como também a intervenção ativa com propósitos 

redistributivistas. A atuação da empresa estatal pode assumir contornos regulatórios a 

partir da interação direta com os demais participantes do mercado, visando à imposição de 

condutas socialmente desejáveis, além de servir de contraponto ao poder econômico 

privado. A atuação do Estado empresário não se destina apenas a corrigir falhas de 

mercado, mas se reveste de conteúdo axiológico em prol do consumidor e da inclusão 

social. 

A intervenção concorrencial tem por objetivo assegurar a higidez do mercado, não 

só pela garantia da pluralidade de concorrentes, mas também pela atuação estratégica no 

sentido de moldar o comportamento dos demais participantes. Para tanto, a empresa estatal 

deve assumir presença qualificada no mercado e transformar-se em alternativa diferenciada 

de oferta. 
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Além de controlar a dimensão da administração pública indireta e definir 

concretamente as hipóteses permissivas da intervenção do Estado no domínio econômico 

fundadas no artigo 173 da Constituição Federal de 1988 (relevante interesse coletivo e 

motivo de segurança nacional), a lei autorizativa para constituição da empresa estatal 

cumpre outra função, qual seja, a de fornecer os critérios para delimitar o interesse público 

a que alude o artigo 238 da Lei nº 6.404/76. 

A omissão legislativa em apontar concretamente o interesse público que justificou a 

criação da sociedade de economia mista não significa ausência de qualquer missão pública 

ou a permissão implícita para agir com a mesma lógica maximizadora da empresa privada. 

A identificação do interesse público incorporado na empresa estatal não depende 

necessariamente da intervenção do Estado como acionista controlador, podendo ser 

desvendado por iniciativa dos administradores sociais. 

Por causa do caráter mutável do interesse público – no sentido histórico-evolutivo e 

não político-arbitrário – a sua correta definição a cada momento deve conjugar elementos 

materiais e procedimentais. Ao mesmo tempo em que cabe ao direito positivo oferecer uma 

moldura estabelecendo os contornos básicos do interesse público incorporado na empresa 

estatal, a sua identificação no caso concreto não pode prescindir de um juízo de valor a 

posteriori. Nesse caso, a ênfase recai sobre a organização do processo decisório, cuja 

legitimidade requer instituições fortes e bem estruturadas, capazes de assegurar 

transparência e ampla participação dos grupos de interesse diretamente vinculados. 

A feição publicista da empresa estatal se desvanece quando realiza negócios fora de 

sua circunscrição original. Nesse caso, a companhia está autorizada a conduzir-se pela 

mesma lógica maximizadora da empresa privada e o interesse coletivo não é mais atendido 

como resultado direto da atuação empresarial, mas apenas indiretamente, mediante a 

destinação do excedente pecuniário para suprir outras carências de âmbito local. A 

exploração de oportunidades de negócio extra muros possui caráter acessório e somente 

deve ser admitida quando não conflite com qualquer outro objetivo de política pública, ou 

drene recursos escassos para investimento na área principal. 

É possível atribuir dimensão supranacional ao interesse público incorporado na 

empresa estatal autorizada a operar em contexto mais amplo de integração regional. Para 

isso, porém, a ação empresarial deve estar amparada por laços de cooperação devidamente 

institucionalizados entre o país sede e os demais onde a companhia também pode atuar. 
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Tradicionalmente, o banco público tem a dúplice missão de atender à demanda dos 

depositantes e tomadores de crédito. Nesse sentido, cabe-lhe oferecer alternativa mais 

segura de poupança popular, apoiada na garantia implícita de solvência representada pela 

propriedade acionária estatal. Essa missão adquire especial importância quando há crise de 

credibilidade do setor bancário privado, agravada pela ausência de regulação 

governamental. A instituição oficial tem ainda o munus de realizar negócios e aceitar riscos 

que não interessam aos bancos particulares, mas que possuem relevância estratégica para o 

desenvolvimento sócio-econômico. 

A sofisticação dos mercados financeiros, o surgimento de novas fontes de 

financiamento, as exigências regulatórias mais rigorosas, a alteração do perfil dos serviços 

bancários e o crescimento das instituições privadas, modificaram o papel do banco oficial, 

embora sem romper com sua missão original de ocupar os espaços vazios deixados pela 

iniciativa privada. A razão de ser do banco oficial não é mais fruto exclusivamente do 

déficit de credibilidade do sistema bancário privado ou de sua incapacidade de atender à 

demanda nacional por crédito. Além de se preocupar com aspectos redistributivistas e 

praticar políticas públicas adequadas a esse fim, cabe atualmente ao banco público exercer 

o ativismo concorrencial, com a adoção de patamares mais reduzidos de tarifas bancárias e 

taxas de juros, embora sem afetar a rentabilidade do conjunto das operações. Tais medidas 

são eficazes para induzir competidores privados a seguirem o mesmo caminho, em 

proveito dos consumidores. 

A teoria organizativa, além de ser a mais evoluída em matéria societária, é também 

a melhor aparelhada para modular a convivência entre interesses aparentemente 

contrapostos ou não totalmente coincidentes. O interesse social deixa de representar o 

objetivo pré-determinado pelos sócios ou decorrente de imposição legal, para assumir 

conotação funcional, consistente na harmonização dos anseios dos diversos atores afetados 

pelo funcionamento da companhia. Quando o interesse público é relevante para a atividade 

empresarial, a sua internalização na companhia encontra amparo no conceito de 

organização apta a dirimir conflitos, notadamente por meio da processualização das 

decisões mais complexas, que envolvem disputas de interesses e julgamentos subjetivos. 

Na medida em que o artigo 238 da Lei nº 6.404/76 reconhece a existência de um 

interesse público específico na sociedade de economia mista, fica esvaziada a querela entre 

institucionalistas e contratualistas para definir os contornos do interesse da sociedade de 

economia mista, pois, qualquer que seja a linha teórica adotada, o interesse público estará 
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sempre incorporado no interesse social. Tal solução é peculiar à legislação brasileira e nem 

sempre está presente nas tradições de outros países. Daí porque não é infreqüente encontrar 

alhures empresas estatais destituídas de qualquer missão pública. 

Na sociedade de economia mista com participação de acionistas privados, o conflito 

entre objetivos aparentemente díspares (finalidade lucrativa e missão pública) não se 

resolve com a abolição de nenhum deles, como ingenuamente se costuma propor. Não se 

trata de subordinar incondicionalmente a finalidade lucrativa à realização da missão 

pública, nem tampouco libertar a empresa estatal para gerar ilimitadamente valor a seus 

acionistas (público e privado). A saída está em considerar normal a convivência entre 

interesses divergentes no âmbito da companhia mista, como propõe a teoria organizativa. 

Tais interesses, por seu turno, devem ser reconciliados pelas estruturas procedimentais 

internas, mediante o arbitramento da margem de lucro ideal, sem necessariamente suprimi-

la nem maximizá-la, para que a empresa estatal também tenha capacidade financeira para 

implementar as políticas públicas compreendidas no seu objeto. 

O conflito entre finalidade lucrativa e missão pública adquire outra dimensão na 

sociedade unipessoal. Não se trata mais de oposição de interesses entre acionistas imbuídos 

de propósitos distintos (Estado e investidores privados), mas entre a companhia e o titular 

exclusivo da propriedade acionária. Para superar eventual divergência, não basta 

simplesmente negar a existência de interesse autônomo em relação à empresa pública, de 

modo a sujeitá-la incondicionalmente aos desígnios do Estado como acionista controlador. 

Tal enfoque contraria a teoria organizativa, pois ignora a independência das instâncias 

decisórias próprias da companhia unitária e o correspondente dever dos administradores de 

zelar pelo cumprimento da respectiva missão pública, sem descurar da preservação da 

empresa como unidade produtiva. Além disso, implica confusão patrimonial e finalística 

entre ente estatal e sociedade controlada, o que pode levar à desconsideração da 

personalidade jurídica para atribuição direta ao primeiro, dos efeitos das relações jurídicas 

contraídas pela segunda. 

O conceito de função social também se aplica à propriedade pública, assim como à 

empresa estatal. Não se deve confundir, contudo, o interesse público característico da 

empresa pública unipessoal ou da sociedade de economia mista sujeitas ao regime especial 

do capítulo XIX da Lei nº 6.404/76, com o interesse público que integra o conceito de 

função social previsto nos artigos 116, parágrafo único, e 154, caput, da Lei nº 6.404/76, e 

que é comum a todas as companhias, independentemente da origem do capital acionário. 
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Enquanto o primeiro possui foco restrito, está delimitado pelo objeto social e representa a 

própria razão de ser da companhia sob controle estatal, o segundo está apoiado em norma 

geral dirigida indistintamente a qualquer sociedade anônima, abrange um universo bem 

definido de beneficiários, e não tem por escopo a execução de políticas públicas ou o 

exercício de função regulatória. 

A circunstância de a empresa estatal estar autorizada a flexibilizar a finalidade 

lucrativa para atendimento do fim público que justificou sua criação, conforme se 

depreende do artigo 238 da Lei nº 6.404/76, não constitui argumento válido para justificar 

a existência de função social diferenciada. Embora tanto o interesse público inerente à 

empresa estatal, quanto a função social presente em qualquer companhia, sirvam de 

contraponto ao ideal da maximização de lucros, os motivos que inspiram um e outro são 

distintos. 

O Estado como acionista controlador não dispõe de prerrogativas especiais 

dissociadas da propriedade acionária, razão pela qual deve se valer do direito de voto nas 

deliberações da assembléia geral para comandar a companhia. Em princípio, cabe ao 

conclave assemblear decidir sobre políticas públicas e comportamentos especiais de 

mercado da companhia, como expressão da vontade estatal. O Estado também pode 

exercer o controle acionário de cunho finalístico por intermédio dos órgãos de 

administração, mais especificamente pela eleição de uma maioria fiel de administradores, 

que se disponha a atuar conforme a orientação ditada pela autoridade governamental 

competente. 

Os deveres e responsabilidades do Estado como acionista controlador são mais 

amplos do que os imputáveis ao empresário privado. Além de atuar no interesse dos 

demais acionistas (se existentes) e de terceiros abrangidos pelo conceito de função social 

da empresa (trabalhadores, consumidores, fornecedores, credores e comunidade local), o 

Estado deve ainda exercer ativamente o poder de comando para fazer com que a 

companhia cumpra sua missão pública. A prescrição do artigo 238 da Lei nº 6.404/76 não 

tem caráter meramente autorizativo, mas configura obrigação positiva a cargo do acionista 

controlador público. No entanto, a obrigação pode ser cumprida de diferentes formas, não 

pressupondo necessariamente o envolvimento do Estado com as atividades rotineiras da 

companhia. 

É possível o Estado cumprir adequadamente a função de acionista controlador, 

mesmo concedendo maior autonomia decisória ao conselho de administração, desde que a 
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composição do órgão reflita os vários grupos de interesse afetados pela atividade 

empresarial pública. Para isso, porém, não basta o Estado eleger conselheiros afinados com 

as diretrizes governamentais e com os quais mantenha relação de confiança, mas é 

necessário assegurar a presença simultânea de representantes da sociedade civil que 

possam agir com independência na defesa do interesse público que justificou a criação da 

companhia. Só assim será permitido ao Estado assumir postura mais retraída, sem 

caracterizar omissão culposa no cumprimento dos deveres e responsabilidades atribuídos 

por lei ao ente público controlador. 

Uma vez admitido que o interesse público encontra-se incorporado no interesse da 

sociedade de economia mista e não deve ser tratado como elemento extra-social vinculado 

exclusivamente à pessoa do acionista controlador, o Estado deixa de ser o seu único 

intérprete e guardião. O conselho de administração também está legitimado a perseguir o 

interesse público compreendido no objeto da companhia, por iniciativa própria e 

independentemente de manifestação concreta do Estado nesse particular. A identificação e 

consecução do interesse público não constituem tarefas exclusivas do titular do controle 

acionário, mas objetivo comum compartilhado por todos os acionistas e responsáveis pela 

gestão social. 

A configuração da sociedade de economia mista para efeito da Lei nº 6.404/76 

pressupõe que o controle acionário estatal, tanto majoritário quanto minoritário, tenha 

caráter incondicional, vale dizer, não esteja sujeito a nenhuma limitação de ordem 

estatutária ou contratual, que possa tolher a discricionariedade do Estado para orientar as 

atividades sociais visando ao atendimento do fim público que justificou a criação da 

companhia. Qualquer restrição nesse particular, inclusive mediante concessão de vantagens 

pecuniárias ou políticas que reduzam a capacidade de cumprimento do mandato estatal, 

implica o desnaturamento da sociedade de economia mista e deve ser tratada como forma 

anômala de privatização. 

Quando o Estado exerce o controle acionário para induzir a companhia controlada a 

cumprir seu mandato estatal, nos termos do artigo 238 da Lei nº 6.404/76, o impacto no 

resultado financeiro não dá ensejo a nenhuma compensação pecuniária. Como regra, o 

custo implícito das políticas públicas e condutas de mercado não maximizadoras deve ser 

suportado pela própria companhia. O acionista controlador não comete desvio de conduta 

quando persegue objetivos publicistas compatíveis com o campo de atuação da companhia 

controlada. 
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Entretanto, o Estado não está legalmente autorizado a impor qualquer tipo de 

sacrifício patrimonial à companhia controlada em prol do interesse público. O exercício 

qualificado do poder de controle acionário não pode chegar ao ponto de subverter o tipo 

societário e violar o direito essencial de participar dos lucros sociais (cf. art. 109 da Lei nº 

6.404/76), nem tampouco fazer tábula rasa do direito de propriedade assegurado 

constitucionalmente. 

A ausência de acionistas privados na empresa pública não afasta a finalidade 

lucrativa, embora admita maior flexibilidade para priorizar o atendimento do interesse 

público em detrimento da acumulação capitalística. Não faz sentido, porém, a empresa 

estatal adotar política agressiva de distribuição de dividendos (ou pagamento de juros sobre 

o capital próprio), sob pena de limitar sua capacidade de autofinanciamento. A empresa 

estatal não deve ser vista exclusivamente como instrumento de geração de receitas para 

reforçar o caixa do tesouro (enquanto único acionista ou acionista majoritário), nem 

tampouco para enriquecer acionistas privados além da taxa de retorno considerada razoável 

para remunerar o custo do capital próprio, segundo padrões usuais de mercado. 

A adoção de políticas redistributivistas não pode comprometer a sustentabilidade 

financeira da companhia no longo prazo. Por outro lado, a expansão das atividades 

empresariais afigura-se desejável, desde que objetive a universalização do consumo, e não 

apenas a geração crescente de valor aos acionistas. A preocupação com a preservação da 

empresa não é incompatível com operações estruturalmente deficitárias ou investimentos 

sem taxa de retorno suficiente para cobrir os custos de captação, desde que compensada 

por outros negócios superavitários. 

A sustentabilidade financeira deve ser analisada levando em conta a totalidade dos 

negócios sociais, e não a rentabilidade de cada operação específica. Nem todo investimento 

realizado pela empresa estatal necessita ter taxa de retorno positiva, desde que o conjunto 

das operações seja superavitário. Para isso, a taxa de retorno global não pode ser inferior 

ao custo médio ponderado de capital, sob pena de não remunerar adequadamente os 

recursos investidos na companhia por acionistas e credores. A situação de déficit 

operacional crônico da empresa estatal deve ser solucionada mediante o subvencionamento 

público. 

A convivência do Estado com investidores privados no âmbito da sociedade de 

economia mista representa um modelo de governança menos conflituoso, dotado de 

melhores condições de adaptabilidade a vicissitudes futuras e, portanto, mais cooperativo. 
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A natureza dinâmica do relacionamento societário não assegura a imutabilidade da 

equação econômico-financeira original. A composição entre sócios inspirados por 

motivações tão díspares só é viável se levar em conta a evolução das circunstâncias 

internas e externas que afetam o resultado da companhia ao longo do tempo. A visão 

evolutiva reduz a possibilidade de ganhos extraordinários no momento da recomposição 

(que seriam considerados injustificáveis sob a ótica do interesse público), assim como a 

ocorrência de situações de onerosidade excessiva (que seriam insuportáveis para os 

acionistas privados). 

É importante que os objetivos do titular do controle estatal sejam conhecidos dos 

demais acionistas, tornando minimamente previsível o seu comportamento futuro. Isso não 

significa, contudo, impedimento absoluto para o ente público controlador redirecionar as 

atividades empresariais ou impor custos adicionais à companhia controlada, compatíveis 

com seu desempenho financeiro ou situação patrimonial, quando isso se mostre necessário 

ao atendimento de novas demandas do interesse coletivo. O exercício da função 

controladora pelo Estado deve ser informado pelos princípios da confiança legítima e 

transparência de conduta, que constituem desdobramentos do conceito de boa-fé objetiva 

previsto no artigo 422 do Código Civil. 

Além do respeito aos vínculos societários construídos com base na confiança 

legítima, a boa-fé objetiva na atuação do Estado como acionista controlador requer a 

transparência de conduta. A divulgação antecipada das políticas públicas que o Estado 

pretende executar com auxílio da companhia controlada permite a mensuração dos custos 

implícitos. A informação completa e transparente sobre como a companhia tenciona 

cumprir sua missão pública também interessa ao conjunto da sociedade civil. Trata-se de 

importante mecanismo de fiscalização da regularidade da conduta empresarial. 

O Estado, assim como qualquer controlador privado, está impedido de votar nas 

situações tipificadas no § 1º do artigo 115 da Lei nº 6.404/76, que se referem à aprovação 

do laudo de avaliação dos bens que concorrer para a formação do capital social e às 

matérias que possam beneficiá-lo de modo particular. No entanto, o benefício particular 

pressupõe o auferimento de vantagem direta de natureza econômica pelo erário ou por 

outra companhia controlada. Trata-se de benefício de cunho patrimonial vinculado ao 

interesse próprio do Estado enquanto pessoa jurídica titular de direitos e obrigações, 

também denominado interesse público secundário. 
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A caracterização da hipótese derradeira de interesse conflitante com o da 

companhia, a que se refere a parte final do § 1º do artigo 115 da Lei nº 6.404/76, pressupõe 

a existência de interesse autônomo do Estado, desvinculado de qualquer objetivo legítimo 

de natureza pública compreendido no objeto da sociedade de economia mista. A sua 

ocorrência deve ser verificada a posteriori, levando em conta se houve enriquecimento 

indevido do Estado à custa da companhia controlada, ou motivação política espúria. A 

aplicação da regra do conflito não pode cercear a atuação do Estado como acionista 

controlador para definir políticas públicas e estratégias de intervenção no mercado a cargo 

da companhia controlada, sob pena de esvaziar o seu mandato estatal e tornar inócua a 

prescrição do artigo 238 da Lei nº 6.404/76. 

A exemplo de qualquer controlador privado, o Estado também pode praticar abuso 

de poder de controle quando orienta a sociedade de economia mista, seja por meio do 

exercício do voto em assembléia geral, seja por qualquer outro tipo de influência 

dominante, a agir fora dos limites do seu objeto ou contrariando o interesse social. A 

prática abusiva ocorre quando o Estado se apropria dos recursos sociais em proveito 

próprio ou de terceiros não legitimados, movido apenas pelo interesse público secundário, 

sem que a medida seja justificável sob a ótica do atendimento do interesse público primário 

específico da companhia controlada. Já a execução de políticas públicas ou o exercício de 

função regulatória de mercado por intermédio da empresa estatal não implicam 

favorecimento indevido do acionista controlador, ainda que o Estado tenha interesse 

político ou econômico no resultado daí decorrente. Para configurar exercício abusivo do 

controle acionário, o benefício do acionista controlador precisa ter natureza egoísta. 

O Estado também pode abusar do poder de controle deixando de agir positivamente 

ao amparo do artigo 238, para fazer a companhia cumprir o seu mandato estatal. A conduta 

omissiva é particularmente grave nesse caso, pois prejudica a sociedade civil como um 

todo, além do que os acionistas privados não possuem estímulo econômico para romper a 

passividade do Estado e cobrar ações concretas em prol do interesse público. 

A exigência de conselho de administração e a atuação obrigatória do conselho fiscal 

não são específicas da sociedade de economia mista pluripessoal, mas também se aplicam 

à empresa pública unipessoal. Diante da ausência de acionistas minoritários alheios à 

administração pública controladora, perde sentido apenas a garantia de representação 

privada naqueles órgãos colegiados. Os conselhos de administração e fiscal são instâncias 

societárias que estão prioritariamente a serviço do interesse público incorporado na 
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companhia, e não apenas dos investidores capitalistas. As regras de composição previstas 

nos artigos 239 e 240 da Lei nº 6.404/76 devem ser interpretadas como tendo sua eficácia 

condicionada à existência de acionistas verdadeiramente qualificados como minoritários. 

Em razão do caráter indelegável das competências reservadas aos órgãos de 

administração pela Lei nº 6.404/76 (cf. art. 139), não é possível o estatuto social subtrair do 

conselho de administração o poder de eleger e destituir os diretores da companhia mista. 

Não prevalecem as disposições de lei estadual ou municipal, que atribuem tal faculdade a 

alguma autoridade executiva ou política situada no plano externo, pois isso implicaria a 

deformação do modelo de sociedade anônima.  

A Lei nº 6.404/76 não prescreve condições especiais de elegibilidade para os 

administradores e fiscais da sociedade de economia mista, além daquelas aplicáveis às 

demais companhias. O conceito de interesse conflitante a que se refere o artigo 147 não 

abrange os ocupantes de cargos públicos, sob pena de transformar o conselho de 

administração em órgão completamente alheio à vontade governamental. Tampouco diz 

respeito aos representantes de grupos de interesses afetados pela atividade empresarial, 

cuja integração no processo decisório interno da companhia pressupõe a participação 

naquele órgão de deliberação colegiada. 

Embora a Lei nº 6.404/76 não excepcione expressamente a empresa estatal de 

cumprir a prescrição do artigo 146, na parte em que requer o status socii para participar do 

conselho de administração, a interpretação lógico-sistemática conduz a resultado diverso, 

tornando dispensável o atendimento daquele requisito para os conselheiros eleitos pelo 

voto do Estado, além naturalmente do representante dos empregados indicado na forma do 

artigo 140. A imposição subsiste apenas para o conselheiro escolhido por acionistas 

privados em votação separada. 

O conselho de administração da empresa estatal está investido da missão mais 

ampla de zelar pelo atendimento do interesse público que justificou sua criação, e não 

apenas pelo bom desempenho financeiro. Para tanto, é fundamental desmistificar a crença 

de que o órgão colegiado representa apenas o interesse patrimonial dos acionistas (público 

e privado) e, ao mesmo tempo, admitir a participação de representantes de setores da 

sociedade civil organizada, em favor dos quais é – ou pelo menos deveria ser – exercida a 

atividade empresarial. De há muito o Estado deixou de ser o único ou o melhor guardião 

do interesse público primário. 
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O Estado como acionista controlador deve abrir mão da prerrogativa de apontar 

isoladamente, em cada situação específica no tempo e no espaço, o interesse público 

encampado pela companhia sob seu controle acionário, concordando em compartilhar a 

decisão com os demais agentes envolvidos, preferencialmente no âmbito do conselho de 

administração. A empresa estatal deixa de funcionar como um sistema fechado, refém 

apenas dos interesses corporativistas e capitalistas, que formam a coalizão interna 

excludente do interesse coletivo diante da ausência de representantes do Estado e de outros 

defensores realmente dispostos a abraçar a causa pública. 

A composição diversificada do conselho de administração evita ainda que, em 

nome do interesse público abstrato ou meramente principiológico, a companhia controlada 

pelo Estado seja colocada a serviço de objetivos políticos ou financeiros estranhos à sua 

verdadeira razão de ser. Trata-se de poderoso instrumento de controle social, pois dispõe 

de canal privilegiado para acesso a informações e é capaz de influenciar internamente no 

processo decisório, sem excluir outras modalidades de pressão externa para alinhar o 

comportamento empresarial com as expectativas da coletividade. 

A assembléia geral é o veículo institucional por excelência para a manifestação da 

vontade do acionista controlador. A deliberação assemblear lícita obriga os 

administradores, ao contrário das ordens diretas expedidas com fundamento no exercício 

do controle acionário, ainda quando tenham por objeto orientar as atividades da companhia 

nos termos do artigo 238 da Lei nº 6.404/76. O acatamento de qualquer instrução societária 

ou extra-societária pelos administradores, tenha ou não caráter vinculante, pode gerar a 

responsabilização pessoal se for considerada contrária ao interesse da companhia, 

entendido no sentido mais amplo que combina missão pública e finalidade lucrativa. Isso, 

porém, não transfere aos administradores a avaliação sobre a conveniência e oportunidade 

das respectivas medidas, que constituem expressão legítima da soberania do Estado como 

acionista controlador. 

O reconhecimento da ampla competência da assembléia geral para decidir qualquer 

matéria de natureza administrativa não afasta a atribuição concorrente, porém subordinada, 

do conselho de administração para fixar a orientação geral dos negócios sociais, o que 

naturalmente compreende a definição das políticas públicas e comportamentos de mercado 

a serem seguidos pela empresa estatal. Tampouco a literalidade do artigo 238 da Lei nº 

6.404/76 constitui obstáculo à iniciativa dos conselheiros nesse particular. Daí decorre que 

a passividade do Estado como acionista controlador não retira dos conselheiros de 
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administração a capacidade de agir para consecução do interesse público que justificou a 

criação da companhia.  

O referencial ético e jurídico da atuação dos administradores é o interesse da 

companhia, que,no caso da empresa estatal, deve ser entendido com a devida amplitude, 

pois não se resume à geração e partilha de lucros entre os acionistas. O administrador da 

empresa estatal também está sujeito à fiel observância do objeto social. A vinculação, 

porém, é com a atividade-fim, e não com a atividade-meio. Cabe ao administrador escolher 

o modelo de negócio mais adequado à consecução da finalidade publicista que justificou a 

criação da sociedade de economia mista, na ausência de diretiva expressa aprovada pela 

assembléia geral. O dever de diligência não se baseia nos paradigmas típicos do direito 

administrativo, notadamente os modelos de responsabilidade objetiva previstos na 

legislação aplicável genericamente ao setor público (v.g. lei da ação popular e lei de 

improbidade administrativa). 

Não cabe à empresa estatal envolver-se em negócios especulativos, com o propósito 

apenas de ampliar os lucros para proporcionar melhor remuneração aos acionistas, ainda 

que compreendidos no objeto social. Ao agir dessa forma, o administrador está priorizando 

a finalidade lucrativa em detrimento da missão pública. Se a aposta provocar perda 

patrimonial à companhia, restará caracterizada a responsabilidade pessoal do administrador 

por violação do dever de diligência, pouco importando se a operação fracassada era 

considerada prática comum de mercado. 

O administrador que segue espontaneamente as recomendações do ente público, ou 

cumpre as deliberações assembleares que especificam o interesse da companhia, não 

desrespeita o dever de lealdade, pois está em última análise atuando para consecução do 

interesse social convenientemente interpretado pelo titular do controle acionário. Mesmo 

na ausência de orientação expressa do Estado, os membros do conselho de administrador 

têm a obrigação de instruir os diretores sobre a melhor forma de dar cumprimento à missão 

pública da companhia, sob pena de violação do dever de lealdade por ação omissiva. 

Não há quebra do dever de lealdade ou existência de interesse conflitante em 

relação aos conselheiros de administração desvinculados do acionista controlador, que 

representam grupos de interesse específicos sem participação no capital social (v.g. 

empregados, consumidores ou quaisquer outras facetas do interesse público incorporado na 

empresa estatal). O problema da dupla lealdade na representação classista resolve-se pela 

ampliação do conceito de interesse social, para abranger as aspirações da categoria 
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representada, de modo a tornar legítima sua defesa no interior da companhia. No caso da 

empresa estatal, o interesse ampliado não decorre apenas da invocação da função social – 

que, de resto, é essencialmente a mesma aplicável a qualquer companhia privada – mas 

sobretudo do interesse público referido no artigo 238 da Lei nº 6.404/76. 

O dever de informar dos administradores da empresa estatal assume conotação 

especial, na medida em que está em jogo não apenas o interesse dos investidores 

capitalistas, mas do conjunto dos cidadãos que contribuíram indiretamente para a formação 

do patrimônio social mediante o recolhimento de tributos, e são os destinatários finais das 

políticas públicas empreendidas por intermédio da companhia. Esses indivíduos, que 

representam o grande público, merecem estar devidamente informados sobre a condução 

dos negócios sociais, tanto do ponto de vista financeiro e operacional, quanto estratégico e 

finalístico, pois somente assim terão condições de influenciar os destinos da empresa 

estatal e cobrar ações concretas dos administradores. Não é por outra razão que o parágrafo 

único do artigo 239 da Lei nº 6.404/76 atribui aos administradores da sociedade de 

economia mista os mesmos deveres e responsabilidades dos administradores das 

companhias abertas. O comando aplica-se igualmente às companhias fechadas controladas 

pelo Estado (unipessoais ou pluripessoais), que estão obrigadas a seguir o mesmo padrão 

de divulgação da companhia aberta, ainda quando não se enquadrem nessa categoria 

societária. 
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