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RESUMO
Esta dissertação procura analisar, à luz da Constituição da República de 1988, se o critério
dicotômico é determinante para a definição do regime jurídico de licitação e contratos das
empresas estatais e se a Lei nº 13.303/2016, na parte relativa ao tema, aplica-se a todas as
empresas estatais, independentemente da atividade desempenhada. A hipótese da pesquisa
consistiu na afirmação de que o critério concorrencial é determinante para a definição do regime
jurídico de licitação e contratos das empresas estatais. Como marco teórico, o trabalho utiliza a
classificação proposta por Eros Roberto Grau, segundo a qual as atividades econômicas são
aquelas que se destinam a satisfazer as necessidades da coletividade por meio da utilização de
bens e serviços. Assim, tanto os serviços públicos, quanto as atividades econômicas em sentido
estrito são espécies do gênero atividade econômica em sentido amplo. A fim de atingir o
objetivo geral proposto, adotou-se a metodologia pertencente à vertente jurídico-dogmática. A
partir da análise de normas, textos doutrinários, legislação e da investigação de alguns julgados,
concluiu-se que nem o critério dicotômico nem o concorrencial são determinantes para a
definição do regime jurídico de licitação e contratos das empresas estatais, e sim o critério do
modelo empresarial, bem como que a Lei nº 13.303/2016 não se aplica a todas as empresas
estatais, independentemente da atividade por elas desempenhada.
Palavras-chave: Empresa estatal. Atividade econômica. Concorrência. Modelo empresarial.
Regime jurídico de licitação e contratos. Lei nº 13.303/2016.

ABSTRACT
This dissertation seeks to analyze, in light of the 1988 Republic’s Constitution, whether the
dichotomous criterion is determinant for the definition of the legal regime of bidding and
contracts of the state-owned companies and if Law number 13.303/2016, in the part that is
relative to the topic, applies to all state-owned companies, regardless of the activity performed.
The research’s hypothesis consisted on the affirmation that the competitive criterion is
determinant for the definition of the legal regime of bidding and contracts of the state-owned
companies. As a theoretical framework, the work utilizes the classification proposed by Eros
Roberto Grau, according to whom economic activities are those that are destined to satisfy the
necessities of collectivity by means of the utilization of goods and services. Thus, both the
public services and the economic activities in a strict sense are species of the gender economic
activity in a broad sense. In order to achieve the general objective proposed, the methodology
belonging to the legal-dogmatic angle was adopted. Stemming from the analysis of norms,
doctrinal texts, legislation, as well as from the investigation of certain judgements, it was
concluded that neither the dichotomous criterion nor the competitive one are determinant for
the definition of the legal regime of bidding and contracts of the state-owned companies, but
rather the criterion of the business model. It was also concluded that the Law number
13.303/2016 does not apply to all state-owned companies, regardless of the activity performed
by them.
Keywords: State-owned company. Economic activity. Competition. Business model. Legal
regime of bidding and contracts. Law number 13.303/2016.
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1 INTRODUÇÃO
O surgimento das empresas estatais remonta à ampliação da atuação do Estado no
domínio econômico ocorrido tanto no início do século XX, quanto em meados do mesmo
século. No primeiro momento, o Estado assumiu não somente as atribuições até então
desempenhadas pelos particulares, assumiu o dever de atender as novas necessidades da
coletividade e, posteriormente, o desempenho de algumas atividades econômicas em sentido
estrito. Nos dois momentos, o Estado adotou o modelo de empresa, instrumento até então
utilizado somente pelos particulares.1
Conforme lições de Alexandre Santos de Aragão, a adoção do modelo empresarial
consistiu em tentativa de empregar instrumento mais ágil de ação, por ser considerado mais
célere e adaptável a cada momento e demanda, já que não sofre a influência das amarras e
controles característicos do regime jurídico de direito público e que, por vezes, impedem a
atuação eficiente do Estado.2
Ressalta-se que o regime jurídico das empresas estatais sempre foi objeto de discussões,
notadamente em relação aos limites ao uso do Direito Privado, já que essas entidades, a despeito
de integrarem a Administração Pública e se submeterem a inúmeras derrogações de Direito
Público3, possuem personalidade jurídica de Direito Privado.
Em relação ao regime jurídico de licitação e contratos, o tema sempre foi objeto de
divergência, notadamente no que se refere aos limites de flexibilidade e enrijecimento das
normas a que as empresas estatais se submetem.
A redação original da Constituição da República de 1988 previu no artigo 37, XXI, a
obrigatoriedade de licitação para toda a Administração Pública direta e indireta, e no artigo 22,
XXVII, a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação e
contratação também para toda a Administração Pública direta e indireta.4 Com fundamento no
1

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública: concessão, permissão, franquia,
terceirização, parceria público-privada e outras formas. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 52-55. De modo geral,
relaciona-se a ampliação da atuação estatal no domínio econômico com o surgimento das empresas estatais.
Contudo o curso histórico dessa ampliação e os instrumentos utilizados não foram uniformes em todos os países.
2
ARAGÃO, Alexandre Santos de. Regime jurídico das empresas estatais. In: CAMPILONGO, Celso Fernandes;
GONZAGA, Alvaro de Azevedo; FREIRE, André Luiz (coord.). Enciclopédia jurídica da PUC-SP. São Paulo:
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Tomo: Direito Administrativo e Constitucional. p. 2.
3
Destacam-se a submissão aos princípios da Administração Pública (artigo 37, caput, CR/1988), ao controle das
contas pelo Tribunal de Contas (artigo 71, II, CR/1988), a obrigatoriedade de realização de concurso público
(artigo 37, II, CR/1988) e a vedação de acumulação de empregos públicos (artigo 37, XVII, CR/1988).
4
Na redação original: “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: [...] XXVII - normas gerais de
licitação e contratação, em todas as modalidades, para a administração pública, direta e indireta, incluídas as
fundações instituídas e mantidas pelo poder público, nas diversas esferas de governo, e empresas sob seu
controle;” (BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília,
DF: Presidência da República, 1988. [Atual. de acordo com a Emenda Constitucional nº 91, de 2016].).
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artigo 22, XXVII, da CR/1988, o legislador ordinário editou a Lei nº 8.666/19935, por meio da
qual disciplinou as regras de licitação e contratação para toda a Administração Pública.
Em 1988, foi publicada a Emenda Constitucional nº 19, que modificou a redação do
artigo 22, XXVII6, para prever a competência da União para editar normas gerais de licitação e
contratação para a Administração Pública direta, autarquias e fundações, bem como normas
gerais de licitação e contratação aplicáveis às empresas estatais que exploram atividade
econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, nos termos do
artigo 173, § 1º, inserido pela referida Emenda Constitucional. Este dispositivo previu a edição
de lei para estabelecer o estatuto jurídico próprio das empresas estatais que exploram atividade
econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços com disciplina
de vários temas, entre eles o previsto no inciso III, qual seja, “licitação e contratação de bens,
serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública”.7
Durante o longo período sem edição do estatuto jurídico previsto no artigo 173, § 1º, III,
da CR/1988, o que somente ocorreu em 2016, a doutrina, conforme será abordado no item 4.1,
divergiu sobre o alcance da lei, ou seja, se a mesma deve ser aplicada a toda e qualquer empresa
estatal que exerce atividade econômica em sentido amplo, ou somente para aquelas cuja
atividade desempenhada seja a exploração de atividade econômica em sentido estrito.
Destacam-se três correntes de entendimento. De acordo com a primeira corrente8, o
regime jurídico de licitação e contratos das empresas estatais deve variar conforme o critério
5

“Art. 1º [...] Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da administração direta, os
fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e
demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.”
(BRASIL. Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal,
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Brasília, DF:
Presidência da República, 1993.).
6
Redação estabelecida pela Emenda Constitucional nº 19/1998: “Art. 22. Compete privativamente à União legislar
sobre: [...] XXVII – normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações
públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o
disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, §
1°, III;” (BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília,
DF: Presidência da República, 1988. [Atual. de acordo com a Emenda Constitucional nº 91, de 2016].).
7
Na redação original, o artigo 173 tratava apenas das hipóteses de intervenção estatal no domínio econômico e
mencionava a sujeição das empresas estatais exploradoras de atividade econômica ao regime jurídico próprio
das empresas privadas.
8
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Sociedades de Economia Mista, Empresas Públicas e o Regime de Direito
Público. In: MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Grandes Temas de Direito Administrativo. São Paulo:
Malheiros, 2010. p. 339-349. PEREIRA, Cesar Guimarães. Dicotomia entre serviço público e atividade
econômica e o regime licitatório das empresas estatais. In: BICALHO, Alécia Paolucci Nogueira; DIAS, Maria
Tereza Fonseca. Contratações Públicas: estudos em homenagem ao Professor Carlos Pinto Coelho Motta. Belo
Horizonte: Fórum, 2013. p. 431-444. BEMQUERER, Marcos. O regime jurídico das empresas estatais após a
Emenda Constitucional nº19/1998. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 183-184. PINTO JUNIOR, Mario Engler.
Empresa estatal: função econômica e dilemas societários. 2. ed., rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2013. p. 6 e p.
210. GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988. 18. ed., atual. São Paulo: Malheiros,
2017. p. 115-116.
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dicotômico. Assim, as empresas estatais prestadoras de serviços públicos deveriam se submeter
ao mesmo regime jurídico de licitação e contratos fixado para a Administração Pública direta,
autarquias e fundações. Por outro lado, as empresas estatais exploradoras de atividade
econômica em sentido estrito deveriam se submeter a regime jurídico mais flexível em razão
de atuarem no mercado, motivo pelo qual o estatuto jurídico editado nos termos do artigo 173,
§ 1º, III, deveria ter aplicabilidade exclusiva a essas entidades. Conforme a segunda corrente de
entendimento9, o regime jurídico de licitação e contratos das empresas estatais deve variar de
acordo com o critério da concorrência, ou seja, com a atuação ou não da entidade em ambiente
de mercado. Consoante a terceira corrente10, o regime jurídico de licitação e contratos das
empresas estatais é definido pelo critério da natureza empresarial, ou seja, de acordo com sua
conformação e atuação empresarial. Assim, as empresas estatais, independente da natureza da
atividade ou da existência de concorrência, devem se submeter a regime jurídico mais flexível,
nos termos do artigo 173, § 1º, III, da CR/1988.
Destaca-se que foi a primeira corrente de entendimento que se consolidou tanto no
âmbito doutrinário, quanto no jurisprudencial11. Assim, prevaleceu o critério dicotômico, ou
seja, é a natureza da atividade desempenhada (serviço público ou atividade econômica em
sentido estrito) o critério determinante para a definição do regime jurídico de licitação e
contratos das empresas estatais. Logo, o estatuto jurídico previsto no artigo 173, § 1º, III, da
CR/1988, deveria incidir somente sobre as empresas estatais exploradoras de atividade
econômica em sentido estrito.
O estatuto jurídico das empresas estatais foi editado depois de 18 (dezoito) anos da
alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 19/1998. Após trâmite em regime de

9

CARRASQUEIRA, Simone de Almeida. Revisitando o regime jurídico das empresas estatais prestadoras de
serviço público. In: SOUTO, Marcos Juruena Villela (coord.). Direito Administrativo Empresarial. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 263. FURTADO, Lucas Rocha. Curso de Direito Administrativo. Belo Horizonte:
Fórum, 2007. p. 203. MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. As contratações estratégicas das estatais que
competem no mercado. In: OSÓRIO, Fabio Medida; SOUTO, Marcos Juruena Villela (coord.). Direito
administrativo: estudos em homenagem a Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2006. RIBEIRO, Márcia Carla; ALVES, Rosangela do Socorro. Por um estatuto jurídico para as sociedades
estatais que atuam no mercado. [S. l.: s. n., 2008]. [Monografia contemplada com menção honrosa em concurso
promovido pelo DEST]. SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo da Economia. Rio de Janeiro:
Lumen Iuris, 2003. p. 91.
10
SILVA, Rodrigo Crelier Zambão da. A captura das estatais pelo regime jurídico de direito público: algumas
reflexões. In: ARAGÃO, Alexandre Santos de. Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. Belo
Horizonte: Fórum, 2015. p. 237-264; e SUNDFELD, Carlos Ari; SOUZA, Rodrigo Pagani. Licitação nas
estatais: levando a natureza empresarial a sério. In: SUNDFELD, Carlos Ari (org.). Contratações Públicas e seu
controle. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 13-30.
11
Destacam-se: BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Plenário). Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.6423-MG. Relator: Ministro Eros Roberto Grau, 19 set. 2008; e BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Primeira
Turma). Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 689.588-GO. Relator: Ministro Luiz
Fux, 27 nov. 2012.
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urgência12 do Projeto de Lei – PLS nº 555/201513, foi editada a Lei nº 13.303, de 30 de junho
de 201614, que dispõe sobre o estatuto jurídico das empresas públicas, das sociedades de
economia mista e de suas subsidiárias no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
Entretanto a edição da Lei nº 13.303/2016 não encerrou as discussões. Ao contrário, fez
ressurgir, por exemplo, a divergência relativa à abrangência do estatuto jurídico, já que
desconsiderou o critério dicotômico que havia se consolidado no âmbito doutrinário e
jurisprudencial ao estabelecer a incidência do estatuto tanto para as empresas estatais
exploradoras de atividades econômicas em sentido estrito, quanto para as prestadoras de
serviços públicos.
Diante do breve relato da divergência doutrinária a respeito do critério determinante
para a definição do regime jurídico de licitação e contratos das empresas estatais, bem como
em razão da promulgação da Lei nº 13.303/2016 (estatuto jurídico das empresas estatais),
demonstra-se a relevância e atualidade da pesquisa realizada.
O marco teórico adotado neste trabalho é a classificação das atividades econômicas
proposta por Eros Roberto Grau. Conforme o doutrinador, as atividades econômicas são aquelas
que se destinam a satisfazer as necessidades da coletividade por meio da utilização de bens e
serviços. Assim, tanto os serviços públicos, quanto as atividades econômicas em sentido estrito
são espécies do gênero atividade econômica em sentido amplo; ou seja, ambas as espécies
constituem bens e serviços à disposição da coletividade para a satisfação de suas necessidades.15
A partir do contexto acima descrito, bem como do marco teórico mencionado, o trabalho
foi estruturado em torno de duas questões: O critério dicotômico é determinante para a definição
do regime jurídico de licitação e contratos das empresas estatais? A Lei nº 13.303/2016, em

12

BRASIL. Câmara dos Deputados. Requerimento de Urgência nº 4.600/2016. [Acessório de: PL 4918/2016].
Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 2016. Apesar de o estatuto jurídico ter sido editado somente após 18 anos
da previsão constitucional, pode-se justificar o trâmite em regime de urgência em razão do contexto de
desconfiança a respeito da atuação das empresas estatais. Esse contexto decorre de um conjunto de investigações
conduzidas pela Polícia Federal e Ministério Público Federal a partir do ano de 2009, início da denominada
Operação Lava Jato, que se constituiu em um conjunto de investigações em que foram e ainda são apurados
inúmeros crimes, entre eles ilicitudes que envolviam o procedimento licitatório e os contratos firmados pela
Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras), sociedade de economia mista brasileira criada em 1953. (MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL. Grandes Casos. Caso Lava Jato. Atuação na 1ª Instância. [201-].).
13
BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei do Senado n. 555, de 2015. Responsabilidade das estatais - Agenda
Brasil 2015. Brasília, DF: Senado Federal, 2015.
14
BRASIL. Lei n. 13.303, de 30 de junho de 2016. Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da
sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios. Brasília, DF: Presidência da República, 2016.
15
GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988: (interpretação e crítica). 18. ed., atual. São
Paulo: Malheiros, 2017. p. 98.
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especial a parte relativa a licitação e contratos, aplica-se a todas as empresas estatais,
independentemente da atividade desempenhada por elas?
Considerando que a previsão de regime jurídico diferenciado para as empresas estatais
exploradoras de atividades econômicas em sentido estrito tem como objetivo impedir que a
atuação estatal cause concorrência desleal, bem como que existem alguns serviços públicos que
são prestados em regime concorrencial, a hipótese da pesquisa consistiu na afirmação de que a
existência de concorrência deve ser considerada como critério para definição do regime jurídico
de licitação e contratos das empresas estatais.
Logo, o objetivo geral do trabalho foi compreender qual o critério determinante para a
definição do regime jurídico de licitação e contratos das empresas estatais. Em relação aos
objetivos específicos, foram eles assim definidos:
a)

descrever o contexto histórico de surgimento das empresas estatais;

b)

identificar e analisar os entendimentos doutrinários relativos à interpretação dos
artigos 22, XXVII, e 173 da Constituição da República de 1988, tanto no texto
originário, quanto após a Emenda Constitucional nº 19/1998;

c)

descrever a evolução histórica do regime jurídico de licitação e contratos das
empresas estatais e as respectivas divergências doutrinárias;

d)

analisar as características das empresas estatais e a repercussão destas na definição
do regime jurídico de licitação e contratos;

e)

identificar o âmbito de abrangência da Lei nº 13.303/2016.

Destaca-se que a metodologia adotada na pesquisa pertence à vertente jurídicodogmática, que “[d]esenvolve investigações com vistas à compreensão das relações normativas
nos vários campos do Direito e com avaliação de estruturas internas ao ordenamento jurídico”16.
Nesse sentido, a pesquisa seguiu o tipo jurídico compreensivo, de forma a examinar qual o
critério determinante para definir o regime jurídico de licitação e contratos das empresas
estatais.
Ademais, pretendeu-se realizar pesquisa do tipo multidisciplinar, com a articulação
teórico-doutrinária da Teoria do Estado, do Direito Constitucional e do Direito Administrativo.
Tendo em vista que o procedimento adotado para análise do critério de definição do
regime jurídico de licitação e contratos das empresas estatais foi a análise de normas, textos

16

GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa; DIAS, Maria Tereza Fonseca. (Re) pensando a pesquisa jurídica: teoria e
prática. 4. ed., rev. e atual. pela NBR 14.724/2011; NBR 15,287/2011 e NBR 6024/2012, da ABNT. Belo
Horizonte: Del Rey, 2013.
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doutrinários e legislação, bem como a investigação de alguns julgados, pode-se afirmar que se
trata de pesquisa teórica.
Com o fim de responder aos problemas propostos, a pesquisa jurídica, além desta
introdução, foi estruturada da seguinte forma. O capítulo 2 aborda a evolução histórica da
atuação direta do Estado no domínio econômico, que culminou com a criação de empresas
estatais; a ordem econômica na Constituição da República de 1988, notadamente a forma de
prestação dos serviços públicos e de exploração das atividades econômicas em sentido estrito;
o histórico das empresas estatais no Brasil e a definição legal dessas entidades. O capítulo 3
analisa as diretrizes gerais para definição do regime jurídico das empresas estatais, quais sejam,
a personalidade jurídica de Direito Privado, o regime jurídico híbrido, o conceito de empresa e
as atividades desempenhadas pelas empresas estatais. Ademais, analisam-se as críticas ao
critério dicotômico das empresas estatais. O capítulo 4 cuida do regime jurídico de licitação e
contratos das empresas estatais e, para tanto, aborda sua evolução histórica e analisa o regime
jurídico de licitação e contratos das empresas estatais na Constituição da República de 1988 e
na Lei nº 13.303/2016.
Por fim, no capítulo 5, apresentam-se as considerações finais do trabalho, que buscam
responder as questões traçadas nesta introdução.
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2 ATUAÇÃO DIRETA DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
No início do século XIX, vigia o Estado liberal, cuja principal característica é a proteção
da liberdade individual e a limitação da atuação estatal. Dessa forma, as atividades estatais eram
substancialmente restritas à defesa externa e à segurança interna, razão pela qual não era
necessário o uso de instrumentos mais complexos de organização da atividade administrativa.17
De acordo com a doutrina, no final do século XIX e início do século XX, tornaram-se
evidentes as consequências negativas do liberalismo no âmbito econômico e social, entre as
quais se destacam a transformação das grandes empresas em monopólios, a incapacidade de
autorregulação dos mercados, o conflito entre os detentores do capital e os trabalhadores, e o
surgimento da classe do proletariado em condições de miséria e ignorância.18
Foi nesse contexto que o Estado passou a atuar19 na ordem econômica e social20. Seu
papel de mero espectador dos fenômenos econômicos e sociais modificou-se, e ele passou a
“intervir para coibir os excessos e, ao mesmo tempo, para suprir lacunas abertas pela iniciativa
privada, ausente ou insuficiente, para garantir e, posteriormente, dirigir o desenvolvimento
econômico”21. A esse respeito, Bilac Pinto menciona que, além do objetivo de manter

17

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública: concessão, permissão, franquia,
terceirização, parceria público-privada e outras formas. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 52.
18
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública: concessão, permissão, franquia,
terceirização, parceria público-privada e outras formas. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 52. GRAU, Eros
Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988: (interpretação e crítica). 18. ed., atual. São Paulo:
Malheiros, 2017. p. 19-20. GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. O serviço público e a constituição brasileira de
1988. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 53-54. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito
administrativo: parte introdutória, parte geral e parte especial. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 18.
19
Destaca-se que, apesar de inúmeros doutrinadores, tais como José Cretella Júnior, Maria Sylvia Zanella Di
Pietro, Dinorá Adelaide Musseti Grotti e Diogo de Figueiredo Moreira Neto, utilizarem a expressão “intervenção
no domínio econômico”, será adotada ao longo deste trabalho a expressão “atuação no domínio econômico”.
Conforme será melhor detalhado neste capítulo, de acordo com as lições de Eros Roberto Grau, o termo atuação
é mais amplo, pois abrange tanto a atividade econômica em sentido estrito, cuja titularidade pertence à iniciativa
privada, quanto os serviços públicos, cuja titularidade é estatal. Desse modo, pode-se afirmar que as
consequências negativas decorrentes do liberalismo impulsionaram a ampliação da atuação estatal na ordem
econômica e social. Ver também: CRETELLA JÚNIOR, José. Administração indireta brasileira: autarquia,
concessionária, subconcessionária, permissionária, fundação pública, corporação pública, empresa pública,
sociedade de economia mista, autorização, atividade do particular. 4. ed., atual., reescrita e rev. de acordo com
a Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 65. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na
administração pública: concessão, permissão, franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas.
9. ed. São Paulo: Atlas, 2012. GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. O serviço público e a constituição brasileira
de 1988. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 53-54. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito
administrativo: parte introdutória, parte geral e parte especial. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 18.
20
GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988: (interpretação e crítica). 18. ed., atual. São
Paulo: Malheiros, 2017. p. 19-20. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo:
parte introdutória, parte geral e parte especial. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 18.
21
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo: parte introdutória, parte geral e parte
especial. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 18.
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razoavelmente o equilíbrio econômico e social, o Estado teve sua intervenção impulsionada por
razões estratégicas, fiscais e tecnológicas.22 23 24
A ampliação da atuação estatal consistiu tanto na assunção de atribuições até então
desempenhadas pelos particulares, quanto no surgimento de novas necessidades da
coletividade, que naquele momento foram assumidas pelo Estado. Alguns doutrinadores 25
mencionam que foi devido a essa ampliação que surgiu a distinção entre os serviços públicos
administrativos e os serviços públicos industriais ou comerciais, cuja origem remonta ao aresto
denominado Balsa de Eloka. O referido acórdão analisou acidente ocorrido na colônia francesa
Costa do Marfim, que explorava serviço de transporte coletivo de pessoas e automóveis de uma
margem da lagoa para a outra. A balsa explorada pela Costa do Marfim naufragou e uma das
vítimas, proprietário de um caminhão que estava a bordo, ajuizou ação de perdas e danos diante
dos tribunais cíveis para obter ressarcimento decorrente da perda patrimonial. O governador da
colônia suscitou conflito de competência sob o argumento de que o caso seria de atribuição
exclusiva dos tribunais administrativos por se tratar de apuração de responsabilidade de
entidade pública pelo mau funcionamento do serviço de transporte. O tribunal de conflitos, por
sua vez, entendeu que o caso era de competência dos tribunais cíveis, já que se tratava de serviço
público de natureza industrial ou comercial, e somente os casos relativos à prestação de serviços
públicos administrativos deveriam se submeter à jurisdição dos tribunais administrativos.
Segundo as lições de José Cretella Júnior, esse leading case dos serviços públicos de natureza
industrial ou comercial serviu de fundamento à futura estruturação das empresas públicas.26

22

PINTO, Bilac. Da regulamentação efetiva dos serviços de utilidade pública. 2. ed., atual. por Alexandre Santos
de Aragão. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 14.
23
Considerando a mudança da posição liberal para uma intervencionista, é importante mencionar que as diferentes
fases estatais não coincidiram em cada país, tampouco foram concomitantes. Todavia, o aumento da atuação dos
Estados é um fato histórico e que ocorreu em praticamente todos os países do mundo. (PINTO, Bilac. O declínio
das sociedades de economia mista e o advento das modernas emprêsas públicas. Revista de Direito
Administrativo, Rio de Janeiro, v. 32, p. 1-15, abr. 1953.).
24
A respeito das diferenças relativas à ampliação da atuação de cada Estado no domínio econômico, João Bosco
Leopoldino da Fonseca explica que os interesses que justificavam a atuação na ordem econômica e social
também eram distintos em cada país. O autor menciona que na Alemanha, por exemplo, a atuação tinha por
justificativa a tentativa de reconstruir o país, já nos Estados Unidos o objetivo era retirá-los da crise gerada pelo
capitalismo, ao passo que no Brasil a intervenção tinha como razão dar resposta aos anseios, entre outros, da
classe trabalhadora. (FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Direito Econômico. 9. ed. rev., atual. e ampl. Rio
de Janeiro: Forense: 2017. p. 17.).
25
CRETELLA JÚNIOR, José. Administração indireta brasileira: autarquia, concessionária, subconcessionária,
permissionária, fundação pública, corporação pública, empresa pública, sociedade de economia mista,
autorização, atividade do particular. 4. ed., atual., reescrita e rev. de acordo com a Constituição de 1988. Rio de
Janeiro: Forense, 2000. p. 251. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública:
concessão, permissão, franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas. 9. ed. São Paulo: Atlas,
2012. p. 52.
26
CRETELLA JÚNIOR, José. Administração indireta brasileira: autarquia, concessionária, subconcessionária,
permissionária, fundação pública, corporação pública, empresa pública, sociedade de economia mista,
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De acordo com as lições de Celso Antônio Bandeira de Mello27, apesar de o mencionado
aresto ser considerado o que pela primeira vez procedeu à distinção dos serviços públicos em
administrativos e industriais ou comerciais, somente em 1956 foram sistematizados os critérios
distintivos das duas espécies de serviços públicos. Assim, para que o serviço público fosse
considerado de natureza industrial ou comercial, deveria ter objeto semelhante ao das empresas
privadas; os usuários deveriam pagar pelos serviços prestados e essas contribuições comporiam
os recursos da empresa, por fim, os modos de gestão deveriam ser aqueles típicos das empresas
privadas. Logo, a distinção dos serviços públicos em administrativos e industriais ou comerciais
e o surgimento das empresas estatais decorrem da necessidade de os serviços públicos
industriais ou comerciais serem prestados por meio de empresa, instrumento que até então era
utilizado somente pelos particulares.
Assim como as transformações pelas quais os Estados passaram não ocorreram de modo
uniforme e concomitante em todos os países, a evolução dos instrumentos por eles utilizados
para organizar e prestar os novos serviços também não se deu de maneira idêntica. Entretanto
parte da doutrina aponta a concessão de serviços públicos a particulares como o primeiro
instrumento com formato empresarial empregado pelos Estados para executar as novas
atribuições (serviços públicos denominados de industriais ou comerciais)28

29

. Em seguida,

vieram as sociedades de economia mista e, posteriormente, as empresas públicas.
Dita concessão constitui “contrato plurilateral de natureza organizacional e associativa,
por meio do qual a prestação de um serviço público é temporariamente delegada pelo Estado a

autorização, atividade do particular. 4. ed., atual., reescrita e rev. de acordo com a Constituição de 1988. Rio de
Janeiro: Forense, 2000. p. 251.
27
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Serviço público e concessão de serviço público. São Paulo: Malheiros,
2017. p. 45.
28
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública: concessão, permissão, franquia,
terceirização, parceria público-privada e outras formas. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 52. PINTO, Bilac. O
declínio das sociedades de economia mista e o advento das modernas emprêsas públicas. Revista de Direito
Administrativo, Rio de Janeiro, v. 32, p. 1-15, abr. 1953.
29
Não é objetivo do trabalho tratar do tema das concessões de serviços públicos, razão pela qual a referência ao
instituto foi feita apenas para compreensão da cronologia dos instrumentos de organização administrativa e sua
correlação com a ampliação da atuação estatal. De todo modo, é importante registrar que o uso de instrumentos
com natureza empresarial para a prestação dos serviços públicos (concessão de serviços públicos aos particulares
e empresas estatais prestadoras de serviços público) impulsionou parte da doutrina a afirmar a ocorrência da
primeira crise do serviço público, sob o argumento de que o fato de serem prestados por pessoas jurídicas de
direito privado desconstituía o elemento subjetivo da noção. ARAGÃO, Alexandre Santos de. O serviço público
e as suas crises. In: ARAGÃO, Alexandre Santos de; MARQUES NETO, Floriano de Azevedo (coord.). Direito
Administrativo e seus novos paradigmas. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 423. GROTTI, Dinorá Adelaide
Musetti. O serviço público e a constituição brasileira de 1988. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 53-61. MELLO,
Celso Antônio Bandeira de. Serviço público e concessão de serviço público. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 4749.
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um sujeito privado que assume seu desempenho em face dos usuários”30. De acordo com a
doutrina, as vantagens do uso desse instrumento naquela época eram a ausência de
responsabilidade estatal frente aos riscos do empreendimento, bem como o desnecessário aporte
de recursos públicos. Assim, tão logo ocorreram alterações nas condições do contrato
administrativo de concessão, o instituto começou a perder seu prestígio. 31 De tais alterações,
ressaltam-se a introdução da cláusula de garantia de juros e, posteriormente, a adoção da teoria
da imprevisão,32 que consistia em nova roupagem da cláusula rebus sic stantibus, segundo a
qual o cumprimento das obrigações contratuais somente é exigido se mantidas as mesmas
condições no momento da celebração do ajuste. Logo, os concessionários deixaram de ser
obrigados a cumprir o contrato firmado se ocorressem alterações prejudiciais resultantes de
comportamento alheio às partes, se os prejuízos ocorridos fossem imprevisíveis e se onerassem
significativamente o contratado.33
Em fins do século XIX e início do século XX, impulsionado pela previsão de cláusulas
contratuais que geravam responsabilidade para o Estado frente ao concessionário, e assim a
possibilidade de maior dispêndio de recursos, as concessões de serviços públicos começaram a
perder destaque. Esse foi um dos fatores que contribuíram para a criação das sociedades de
economia mista e a ascensão desse instrumento como modo mais adequado de atuação do
Estado na economia, sendo efetivamente instituídas e desenvolvidas em diversos países.34
Ressalta-se, porém, que a origem da sociedade de economia mista é associada às
companhias holandesas e portuguesas dos séculos XV e XVI, criadas como forma de a Coroa
auferir recursos em complemento à busca por novos territórios.35
A despeito de a origem da sociedade de economia mista estar relacionada aos séculos
XV e XVI, considera-se, para fins de análise do instrumento e sua correlação com a ampliação

30

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 9. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2013. p. 761.
31
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública: concessão, permissão, franquia,
terceirização, parceria público-privada e outras formas. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 52-54. PINTO, Bilac.
O declínio das sociedades de economia mista e o advento das modernas emprêsas públicas. Revista de Direito
Administrativo, Rio de Janeiro, v. 32, p. 1-15, abr. 1953.
32
PAIVA, Alfredo de Almeida. As sociedades de economia mistas e as emprêsas públicas como instrumentos
jurídicos a serviço do Estado. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 60, p. 1-15, abr. 1960. p. 5.
PINTO, Bilac. O declínio das sociedades de economia mista e o advento das modernas empresas públicas.
Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 32, p. 1-15, abr. 1953. p. 3.
33
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 30. ed., rev. e atual. São Paulo:
Malheiros, 2013. p. 663-667.
34
PINTO, Bilac. O declínio das sociedades de economia mista e o advento das modernas emprêsas públicas.
Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 32, p. 1-15, abr. 1953. p. 4.
35
TÁCITO, Caio. Direito Administrativo e Direito Privado nas Estatais. Revista de Direito Administrativo – RDA,
Rio de Janeiro, v. 151, p. 22-28, jan./mar. 1983.
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da atuação do Estado na ordem econômica, o período em que efetivamente começou a ser
utilizada em diversos países.
Conforme leciona Bilac Pinto, a escolha estatal por esse modelo de organização e
execução direta de suas atividades foi fruto de razões práticas, entre as quais se destacam o fato
de o tipo societário ter se revelado importante instrumento na ampliação da economia privada,
em função da possibilidade da reunião de recursos públicos e privados e/ou pelas técnicas de
organização e racionalização do trabalho. Ademais, há quem atribua a opção pelas sociedades
de economia mista a uma razão política, qual seja, a possibilidade de o Estado ampliar sua
participação em empresas privadas para, progressivamente, ocorrer a socialização estatal, tal
como se deu na Alemanha.36
Desde o surgimento, a opção estatal pela sociedade de economia mista foi criticada sob
o argumento de existir conflito de difícil ou impossível conciliação entre os interesses do Estado
e o objetivo de lucro visado pelo particular37. Por outro lado, havia o entendimento de que o
conflito de interesses na sociedade de economia mista é problema sanável, já que tanto as
empresas públicas quanto as sociedades de economia mista são importantes instrumentos à
disposição do Estado para a atuação no domínio econômico.38
De acordo com as lições de Bilac Pinto, a existência de conflito entre os interesses do
Estado e dos particulares foi um dos fatores que, no início do século XX, ocasionou o declínio
das sociedades de economia mista e, como consequência, a necessidade de desenvolvimento de
outras técnicas para a prestação dos serviços públicos industriais e comerciais.39 Segundo o
doutrinador, os países que criaram sociedades de economia mista perceberam que o sucesso das
empresas privadas decorria dos princípios de organização do trabalho e não, necessariamente,
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PINTO, Bilac. O declínio das sociedades de economia mista e o advento das modernas emprêsas públicas.
Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 32, p. 1-15, abr. 1953. p. 4.
37
PINTO, Bilac. O declínio das sociedades de economia mista e o advento das modernas emprêsas públicas.
Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 32, p. 1-15, abr. 1953. Atualmente, ainda há parcela da
doutrina que entende pela incompatibilidade do instrumento com a atuação estatal em razão de o modelo
empresarial, necessariamente, estar relacionado à atuação lucrativa. Nesse sentido, MARTINS, Ricardo
Marcondes. Estatuto das empresas estatais à luz da Constituição Federal. In: DAL POZZO, Augusto Neves;
MARTINS, Ricardo Marcondes (coord.). Estatuto jurídico das empresas estatais. São Paulo: Contracorrente,
2018. p. 17-112.
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PAIVA, Alfredo de Almeida. As sociedades de economia mistas e as emprêsas públicas como instrumentos
jurídicos a serviço do Estado. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 60, p. 1-15, abr. 1960. p. 1415. No sentido da possibilidade de conciliar os interesses públicos e privados destaca-se FERREIRA, Waldemar
Martins. A sociedade de economia mista em seu aspecto contemporâneo. São Paulo: Max Limonad, 1956.
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PINTO, Bilac. O declínio das sociedades de economia mista e o advento das modernas emprêsas públicas.
Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 32, p. 1-15, abr. 1953. No mesmo sentido da ocorrência
do declínio das sociedades de economia mista CRETELLA JÚNIOR, José. Administração indireta brasileira:
autarquia, concessionária, subconcessionária, permissionária, fundação pública, corporação pública, empresa
pública, sociedade de economia mista, autorização, atividade do particular. 4. ed., atual., reescrita e rev. de
acordo com a Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 258.
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da presença dos particulares. Assim, vislumbraram a possibilidade de instituir empresas com
os mesmos princípios de organização das empresas particulares, porém sem a presença de
sócios privados.
Nesse contexto, ocorreu o surgimento das empresas públicas, cuja vantagem consistia
na manutenção da natureza empresarial e na inexistência de incompatibilidade de interesses, já
que os particulares não integrariam a sociedade.
Conforme já mencionado, o curso histórico da atuação estatal no domínio econômico e
os instrumentos utilizados para essa atuação não foram uniformes em todos os países. Assim,
apesar das críticas à sociedade de economia mista e da referência feita por Bilac Pinto a seu
declínio, o surgimento das empresas públicas não ocasionou em todos os países a extinção das
sociedades de economia mista. No Brasil, por exemplo, esses dois instrumentos de atuação
estatal no domínio econômico conviveram e ainda convivem.
De acordo com as lições de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, após a II Guerra Mundial,
em meados do século XX, ampliou-se mais uma vez a atuação estatal. A ampliação incluiu não
somente os serviços públicos de natureza industrial e comercial, mas também as atividades
industriais e comerciais não catalogadas como serviço público, em relação às quais o Estado
precisou intervir para subsidiar a iniciativa privada nas situações em que ela não era eficiente,
sem, contudo, assumir como sua a atividade. Foi nesse cenário que ocorreu o ressurgimento das
sociedades de economia mista.40
Desse modo, pode-se afirmar, em linhas gerais, que, em um primeiro momento, as
empresas estatais foram utilizadas como modo de descentralização administrativa para a
prestação dos serviços públicos denominados industriais e comerciais, e que, após a II Guerra
Mundial, as empresas estatais passaram a ser utilizadas para fins de intervenção do Estado no
domínio econômico, ou seja, para a exploração de atividades típicas dos particulares.
No Brasil, conforme será abordado no item 2.2, as sociedades de economia mista
surgiram sobretudo no momento em que o país viveu o processo estatizante do final da década
de 1930 e início da década de 1940. Já as empresas públicas foram instituídas especialmente na
década de 1950. Destaque-se que ambas foram criadas tanto para a prestação de serviços
públicos, quanto para a exploração de atividade econômica em sentido estrito41, razão pela qual
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DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública: concessão, permissão, franquia,
terceirização, parceria público-privada e outras formas. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 54-55.
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A classificação das atividades econômicas foi proposta por Eros Roberto Grau e será abordada mais detidamente
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públicos e as atividades econômicas em sentido estrito. GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na
constituição de 1988: (interpretação e crítica). 18. ed., atual. São Paulo: Malheiros, 2017.
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será tratada no item a seguir a ordem econômica na Constituição da República de 1988
(CR/1988), notadamente a forma de prestação de serviços públicos e exploração de atividades
econômicas em sentido estrito.
2.1 ORDEM ECONÔMICA NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988
A Constituição da República de 1988 trata no Título VII, denominado “Da Ordem
Econômica e Financeira”, dos princípios gerais da atividade econômica (capítulo I), da política
urbana (capítulo II), da política agrícola e fundiária e reforma agrária (capítulo III) e, por fim,
do sistema financeiro nacional (capítulo IV).
No capítulo I, a atuação estatal no domínio econômico está disciplinada do seguinte
modo: o artigo 173 trata das atividades exploradas pelo Estado em regime de concorrência com
os particulares; o artigo 175 dispõe sobre a prestação dos serviços públicos pelo Estado,
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão; e o artigo 177 cuida das atividades
exploradas pelo Estado em regime de monopólio. Os três dispositivos mencionados abordam,
portanto, a atuação direta do Estado no domínio econômico. E o artigo 174 disciplina a atuação
indireta do Estado na economia como agente normativo ou agente regulador.
Eros Roberto Grau, ao analisar a ordem econômica na CR/1988 e as atividades
desempenhadas pelo Estado, explica que as atividades econômicas são aquelas que se destinam
a satisfazer as necessidades da coletividade por meio da utilização de bens e serviços. Assim,
tanto os serviços públicos, quanto as atividades econômicas em sentido estrito são espécies do
gênero atividade econômica em sentido amplo; ou seja, ambas as espécies constituem bens e
serviços à disposição da coletividade para a satisfação de suas necessidades.42
Ressalta-se que são dois os aspectos que distinguem as duas espécies de atividades
econômicas em sentido amplo: a titularidade da atividade e o regime jurídico a que se
submetem.43
Em relação à titularidade da atividade, os serviços públicos são de responsabilidade do
Estado, ainda que a prestação não seja exclusiva, já que a titularidade do serviço é diferente da
42

GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988: (interpretação e crítica). 18. ed., atual. São
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adotada no trabalho como marco teórico, a definição de serviço público utilizada na dissertação não coincide
com a do autor. Conforme o referido autor, é equivocado conceituar serviço público como atividade sujeita a
regime de serviço público. (GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988: (interpretação
e crítica). 18. ed., atual. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 112). Entende-se, conforme Celso Antônio Bandeira de
Mello, que o traço formal consistente na submissão ao regime de direito público é elemento essencial para a
noção de serviço público. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 30. ed., rev.
e atual. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 690.).
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titularidade da prestação. Logo, o Estado é titular dos serviços públicos, mas nem sempre há
exclusividade na prestação. Por outro lado, conforme os artigos 173 e 177 da CR/1988, as
atividades econômicas em sentido estrito são de titularidade dos particulares e somente serão
desempenhadas pelo Estado em situações excepcionais, quais sejam, em regime de
concorrência, desde que por motivo de relevante interesse coletivo ou por razões de segurança
nacional ou em regime de monopólio.
No tocante à distinção relativa ao regime jurídico, os serviços públicos submetem-se a
regime jurídico de direito público, o que significa que o Estado tem o dever inescusável de
promover, direta ou indiretamente, sua prestação, bem como que a atividade se submete aos
princípios da supremacia do interesse público, da adaptabilidade, da universalidade, da
impessoalidade, da continuidade, da transparência, da motivação, da modicidade das tarifas e
do controle.44 Por outro lado, as atividades econômicas em sentido estrito obedecem ao regime
jurídico de direito privado, o que significa, por exemplo, que as empresas são constituídas
conforme as normas previstas no Código Civil e adstritas aos princípios da livre iniciativa e
livre concorrência.
Ressalva-se que não é uníssono na doutrina o entendimento de que os serviços públicos
configuram atividades econômicas. De acordo com alguns autores45, os serviços públicos não
são espécie de atividade econômica exatamente por serem de titularidade estatal, bem como por
serem prestados pelo Estado sem concorrência com os particulares, ou seja, fora do regime de
mercado. Conforme esse posicionamento, a impossibilidade de o Estado prestar serviços
públicos em regime de mercado decorre do fato de esse regime exigir finalidade lucrativa, o
que é incompatível com o interesse público almejado pelo Estado. Por essa razão, não há que
se falar que serviço público é atividade econômica.
Adota-se neste trabalho a classificação proposta por Eros Roberto Grau, ou seja,
entende-se que os serviços públicos são espécie de atividade econômica em sentido amplo.
Logo, as diferenças de titularidade e regime jurídico não descaracterizam a natureza econômica
das atividades, cuja finalidade fundamental é satisfazer necessidades coletivas por meio do uso
de bens e serviços. Ademais, a divisão estrutural constitucional do título VII e seus capítulos
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corroboram a afirmação de que tanto os serviços públicos, quanto as atividades econômicas em
sentido estrito exploradas pelo Estado configuram atividades econômicas.
Ademais, há entendimento no sentido de que as atividades econômicas em sentido
amplo têm como espécies, além dos serviços públicos e das atividades econômicas em sentido
estrito, as atividades econômicas de interesse público. Nesse sentido, André Saddy explica que
a classificação dual proposta por Eros Roberto Grau é passível de críticas por considerar serviço
público atividades que se submetem ao regime jurídico inerente às atividades privadas e são
delegadas por meio de autorizações vinculadas (artigo 21, XI e XII da CR/1988), razão pela
qual apresentou nova proposta de classificação com a inclusão das atividades econômicas de
interesse público.46
A partir da classificação das atividades econômicas, Eros Roberto Grau distingue as
expressões atuação e intervenção do Estado na ordem econômica. Segundo o doutrinador, a
primeira deve ser compreendida em sentido amplo, ou seja, a expressão deve designar a atuação
do Estado tanto no campo das atividades econômicas em sentido estrito, quanto no campo dos
serviços públicos. Assim, deve-se utilizar a expressão atuação estatal para fazer referência ao
desempenho pelo Estado das atividades econômicas em sentido amplo. Por outro lado, quando
a atuação estatal ocorrer especificamente na seara das atividades econômicas em sentido estrito,
deve-se usar a expressão intervenção na ordem econômica.47
Destaca-se que essa distinção entre atuação e intervenção na ordem econômica não é
pacífica na doutrina. Há autores que tratam a prestação do serviço público, assim como a
exploração da atividade econômica em sentido estrito como modo de intervenção estatal direta
na ordem econômica.48 49
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Entende-se que não há equívoco em nenhuma das nomenclaturas utilizadas e que tanto
a distinção entre atuação e intervenção, quanto o uso indiscriminado da expressão intervenção
são corretos. Essa distinção fundamenta-se na titularidade do serviço, já que atuar significa agir,
executar e/ou realizar, e o Estado está constitucionalmente obrigado a prestar serviços públicos,
assim como autorizado a explorar atividades econômicas em sentido estrito, ainda que
excepcionalmente. Logo, a expressão atuação refere-se às atividades econômicas em sentido
amplo. Entretanto, quando o Estado atua no campo das atividades econômicas em sentido
estrito, o faz em razão de situações excepcionais, de modo que age em área que não lhe é
própria. Assim, a expressão intervenção seria a mais adequada, já que tem conotação de
interferência, de intromissão em área de outrem. Por outro lado, o uso indiscriminado da
expressão intervenção fundamenta-se no princípio da livre iniciativa. Assim, a delimitação de
atividades econômicas como serviços públicos retira do particular a liberdade de explorar
determinada atividade, razão pela qual ocorre interferência, ou seja, intervenção estatal direta
na ordem econômica.
Neste trabalho adota-se a classificação proposta por Eros Roberto Grau, de modo que a
expressão intervenção será utilizada ao ser feita referência à atividade econômica em sentido
estrito, ao passo que a expressão atuação será empregada para se referir à atuação do Estado no
campo das atividades econômicas em sentido amplo (serviço público e atividade econômica em
sentido estrito). A opção por essa classificação se justifica apenas por questões didáticas, já que,
conforme mencionado, não há que se falar que uma ou outra esteja equivocada, mas apenas que
têm fundamentos distintos.
Nos itens seguintes serão analisadas as formas de atuação direta do Estado no domínio
econômico, em especial o modo de prestação dos serviços públicos e da exploração de atividade
econômica em sentido estrito.
2.1.1 Prestação de serviços públicos
Conforme o artigo 175 da CR/1988, “incumbe ao poder público, na forma da lei,
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação
de serviços públicos”.
Ao interpretar o referido dispositivo constitucional, a doutrina diverge a respeito do
sentido de prestação direta e indireta do serviço público. A divergência refere-se, em síntese,
se há coincidência ou não entre os conceitos de centralização/prestação direta e
descentralização/prestação indireta.
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Conforme as lições de Marçal Justen Filho, a prestação direta ocorre tanto quando o
serviço público é prestado de modo centralizado, quanto quando é prestado por meio das
entidades integrantes da Administração Pública indireta. Segundo o autor, somente ocorrerá
prestação indireta na hipótese em que houver delegação à iniciativa privada.50
Em outro sentido é o posicionamento de Diogo de Figueiredo Moreira Neto, para quem
somente há prestação direta de serviço público na hipótese em que este é executado pelos entes
federados (Administração Pública direta), ao passo que a prestação é considerada indireta, se a
execução dos serviços públicos se dá em decorrência de outorga legal a entes administrativos
de Direito Público ou por delegação a entes administrativos de Direito Privado51. Conforme
esse entendimento, a prestação será direta nas hipóteses em que o serviço público é
disponibilizado pela Administração Pública direta (modo centralizado), ao passo que será
indireta se o serviço público for oferecido tanto pela Administração Pública indireta, quanto
por particulares em razão de concessão, permissão ou autorização de serviço público (modo
descentralizado). Constata-se, portanto, que, de acordo com o entendimento do doutrinador, há
coincidência entre os conceitos de centralização/prestação direta e descentralização/prestação
indireta.
Entende-se que, para a correta definição do sentido de prestação direta ou indireta do
serviço público, faz-se necessário distinguir a forma de organização da prestação do serviço de
sua forma de execução.
No que se refere à forma de organização da prestação do serviço público, deve-se
compreender que o poder público, em razão de possuir a titularidade do serviço, pode organizar
sua prestação de duas formas, centralizada ou descentralizada.
Conforme será mais detidamente analisado no item 2.3, a centralização consiste no
exercício direto das funções estatais, hipótese em que ocorrerá a desconcentração, ou seja, a
distribuição interna das competências aos órgãos públicos.52 Sendo assim, se a opção for pela
organização da prestação do serviço de modo centralizado, os entes da federação, por sua
Administração direta, serão cumulativamente os titulares e os executores do serviço público.
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De outro modo, o poder público pode optar por organizar a prestação do serviço público
de forma descentralizada, hipótese na qual ocorrerá a transferência de atribuições a outras
pessoas, físicas ou jurídicas. Neste caso, nem sempre haverá coincidência entre o titular e o
executor do serviço público, o que dependerá da espécie de descentralização administrativa
efetivada.
A descentralização administrativa, que também será tratada com mais profundidade no
item 2.3, consiste na transferência da titularidade e/ou do exercício da atividade estatal a outras
pessoas jurídicas ou a particulares. Segundo as lições de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a
descentralização administrativa é denominada de funcional/técnica/por serviços quando há
transferência da titularidade e da execução de atribuições dos entes federados a pessoa jurídica
de direito público ou privado cuja origem deriva diretamente da lei ou é por esta autorizada.
Assim, nas hipóteses de descentralização administrativa funcional/técnica/por serviços ocorrerá
a transferência tanto da titularidade do serviço quanto da execução. Outra hipótese é a
descentralização administrativa por colaboração, na qual ocorrerá a transferência da execução
do serviço público a pessoa jurídica de direito privado, por meio de acordo de vontades ou ato
unilateral, com a manutenção da titularidade do serviço pelo ente político.53
Em relação à forma de execução do serviço público, a prestação poderá ocorrer de dois
modos, quais sejam, direta ou indiretamente. Entende-se por execução direta do serviço público
a hipótese na qual uma mesma pessoa detém a titularidade, bem como executa o serviço, e por
execução indireta a hipótese em que não há coincidência entre o titular e o executor do serviço
público.
Diante dessas considerações, entende-se que a prestação de serviços públicos por
entidades da Administração Pública indireta consiste em prestação direta de serviços públicos.
Ressalva-se a hipótese em que empresa estatal presta serviço público em razão da
celebração de contrato de concessão firmado com ente federado diverso daquele que autorizou
a sua criação, tal como ocorre com inúmeras empresas estatais estaduais de saneamento básico
e energia elétrica.54 Nesta hipótese, a empresa estatal participará de procedimento licitatório em
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regime de competição com os particulares para prestar serviços públicos de titularidade de ente
federado diverso daquele que autorizou a sua criação e, caso seja vencedora, a empresa estatal
celebrará contrato de concessão de serviço público. Também, ressalta-se a hipótese de dispensa
de licitação prevista no artigo 24, XXII, da Lei nº 8.666/1993, reproduzida no artigo 29, X, da
Lei nº 13.303/2016, quando se tratar de contratação de fornecimento ou suprimento de energia
elétrica e gás natural, com concessionário, permissionário ou autorizado. Logo, na hipótese de
contrato de concessão com empresa estatal para a prestação de serviço público, o ente titular do
serviço organiza sua prestação por meio da descentralização administrativa por colaboração, já
que a empresa estatal atuará como concessionária de serviço público. Trata-se, assim, de
prestação indireta do serviço público, já que ocorre somente a transferência da execução do
serviço para a entidade da Administração Pública indireta.
Destaca-se o entendimento de Celso Antônio Bandeira de Mello segundo o qual, em
qualquer hipótese de prestação de serviço público pelas empresas estatais, com ou sem natureza
de concessionária, a empresa estatal não recebe a titularidade do serviço, mas unicamente a
execução, assim como ocorre com as concessionárias privadas de serviço público.55
Ademais, é importante mencionar que os serviços públicos também podem ser prestados
mediante consórcio público firmado entre entes da federação, conforme autorizado pelo artigo
24156 da CR/1988. O dispositivo constitucional foi regulamentado pela Lei nº 11.107/200557,
que previu que os consórcios constituirão pessoa jurídica de direito privado ou associações
públicas, cuja personalidade jurídica é de Direito Público, ambos podendo ser constituídos com
a finalidade de prestar serviços públicos.
Na hipótese de prestação de serviços públicos por consórcios públicos, a doutrina
também diverge a respeito da natureza direta ou indireta da prestação. De acordo com Diogo
de Figueiredo Moreira Neto, trata-se de prestação indireta complexa, já que resulta da
celebração de ato administrativo complexo emitido pelas pessoas jurídicas que se associam com
o fim de prestar serviço público, sendo que uma delas deve possuir competência administrativa
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para a prestação.58 Em outro sentido é o entendimento de Marçal Justen Filho, segundo o qual
a prestação de serviço público por meio de consórcios públicos configura prestação direta, já
que “não existe concessão em sentido próprio porque os sujeitos que se associam são entes
federativos”.59
Tendo em vista o conceito de descentralização administrativa/funcional/técnica/por
serviços adotado neste trabalho, entende-se que a prestação de serviços públicos pelos
consórcios públicos configura prestação direta, já que ocorre a transferência da titularidade e
da execução de atribuições dos entes federados a pessoa jurídica de direito público ou privado,
por eles criada mediante lei.
No que se refere ao sentido da expressão prestação direta ou indireta, conclui-se que o
serviço público será prestado diretamente pelo Estado por meio da Administração Pública
direta, indireta ou mediante convênio firmado nos termos do artigo 241 da CR/1988, bem como
poderá ser prestado indiretamente por concessionários ou permissionários. Nessa hipótese,
ressalta-se que não são todos os serviços públicos que podem ser prestados indiretamente por
concessionários ou permissionários, somente aqueles cuja prestação pelo Estado é obrigatória
e sendo também obrigatória a outorga em concessão a terceiros, e aquelas cuja prestação direta
pelo Estado não é obrigatória, mas tem ele o dever de promover-lhes a prestação.60 Ademais,
excepciona-se a prestação de serviço público por empresas estatais que não possuem a
titularidade do serviço prestado, hipótese que configura prestação indireta do serviço público,
devido ao fato de tais empresas terem natureza de concessionária.
Na hipótese de o Estado prestar diretamente o serviço público por meio de entidades da
Administração Pública indireta, indaga-se sobre a existência ou não de discricionariedade na
escolha do instrumento de organização administrativa.
No caso dos serviços públicos prestados em regime de exclusividade, compete ao Estado
decidir se a prestação ocorrerá de modo centralizado ou descentralizado. Definida a opção pela
prestação descentralizada, é vedado optar pelo modelo empresarial, em razão do disposto no
artigo 173, § 1º, da CR/1988, que será analisado no item 2.1.2.
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29

Na hipótese de os serviços públicos serem prestados em regime de concorrência, é
necessário analisar se persiste a discricionariedade estatal quanto ao modo de organização da
prestação do serviço, se centralizada ou descentralizada. Ou seja, questiona-se a possibilidade
de o Estado optar por prestar o serviço público por meio da Administração Pública direta ou
por quaisquer das entidades integrantes da Administração Pública indireta. Para responder a
esse questionamento, é também necessário analisar o artigo 173, § 1º, da CR/1988, o que será
feito após as considerações relativas à inserção da concorrência na prestação desses serviços.
2.1.1.1 Concorrência na prestação dos serviços públicos
A concorrência sempre foi analisada à luz das atividades econômicas em sentido estrito.
Isso se deve ao fato de que essas atividades são típicas dos particulares e, portanto, submetemse ao regime de mercado. Ademais, a prestação dos serviços públicos, durante muito tempo,
correspondeu à ideia de exclusividade, ou seja, apenas o Estado, titular da atividade, poderia
prestá-la.
Segundo as lições de Floriano de Azevedo Marques Neto, a relação entre serviço
público e exclusividade justificava-se por razões de natureza jurídica, ideológica e econômica.61
Em relação às razões jurídicas, o doutrinador explica que a exclusividade na prestação
dos serviços públicos decorria do entendimento de que a opção estatal em delimitar determinada
atividade como serviço público tinha como consequência submetê-la ao regime jurídico de
direito público, ou seja, a regime jurídico especial, de modo que permitir a concorrência
fragilizaria esse regime.62
No que se refere à razão ideológica, Floriano de Azevedo Marques Neto explica que
prevalecia o entendimento de que a natureza da atividade, por envolver interesses públicos de
considerável relevância, recomendava sua delimitação como serviço público, e haveria
incompatibilidade entre a proteção desses interesses e a exploração em regime de mercado,
sujeitos aos abalos da exploração competitiva.63 Nesse mesmo sentido, Alexandre Santos de
Aragão explica que o privilégio da exclusividade justificava-se devido à relação dos serviços

61

MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A nova regulação dos serviços públicos. Revista de Direito
Administrativo – RDA, Rio de Janeiro, v. 228, p. 13-30, abr. 2002. p. 9.
62
MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A nova regulação dos serviços públicos. Revista de Direito
Administrativo – RDA, Rio de Janeiro, v. 228, p. 13-30, abr. 2002. p. 9.
63
MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A nova regulação dos serviços públicos. Revista de Direito
Administrativo – RDA, Rio de Janeiro, v. 228, p. 13-30, abr. 2002. p. 9.
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públicos com os direitos fundamentais e a solidariedade social, o que impediria a submissão
desses serviços ao regime de mercado.64
No tocante às razões econômicas para a exclusividade na prestação dos serviços
públicos, Floriano de Azevedo Marques Neto afirma que a existência de monopólios naturais
tornava tecnicamente impossível ou economicamente inviável a multiplicidade de
prestadores.65
Conforme o doutrinador, a junção desses fatores jurídicos, ideológicos e econômicos
culminou com o entendimento de que os serviços públicos não podiam ser oferecidos em regime
de competição por diversos prestadores.66
Parte da doutrina menciona que, a partir da década de 1990, inúmeros fatores motivaram
questionamentos a respeito da obrigatoriedade de os serviços públicos serem prestados em
regime de exclusividade. 67
De acordo com Alexandre Santos de Aragão, devido à pressão política de potenciais
prestadores de serviços e grandes consumidores empresariais, ganhou força o entendimento de
que a competição pode ser benéfica ao consumidor e não necessariamente contrária ao interesse
público. De acordo com essas novas razões, justificava-se o fim da exclusividade na prestação
dos serviços públicos.68
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Além disso, parte da doutrina afirma que as razões econômicas que até então
fundamentavam a exclusividade foram superadas em razão dos avanços tecnológicos. Os
monopólios naturais deixaram de ser impeditivos à concorrência, já que a tecnologia
possibilitou o compartilhamento de redes, ou seja, tornou-se possível que uma pluralidade de
prestadores passasse a explorar uma mesma infraestrutura.69
Em relação aos motivos de superação das razões jurídicas que fundamentavam a
exclusividade na prestação dos serviços públicos, parte da doutrina aponta a influência da
Comunidade Europeia.70
Nesse sentido, Dinorá Adelaide Musetti Grotti explica que o perfil do serviço público
passou por relevantes inovações em razão das normas da Comunidade Europeia, que deram
tratamento econômico a atividades que sempre foram consideradas serviços públicos,
notadamente com a inserção da concorrência como fundamento da eficiência e com base na
ideologia de mercado.71
Assim, ganhou força o entendimento de que os serviços públicos, a despeito de
constituírem atividades necessárias à sociedade, e por essa razão reservadas à titularidade
estatal, não conferem ao Estado a prerrogativa de os explorar em regime de exclusividade.
Assim, a obrigatoriedade seria a de assegurar que o serviço será posto permanentemente à
disposição da coletividade, não necessariamente com exclusividade na prestação estatal.72
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Sob a influência dos diversos fatores acima citados, a legislação pátria foi alterada e
passou a admitir, expressamente, a competitividade na prestação de alguns serviços públicos.
A CR/1988 foi alterada pela Emenda Constitucional nº 8/199573, que instituiu nova
política nas telecomunicações ao suprimir o monopólio estatal nesse setor, uniformizou o
regime de exploração dos serviços e previu a edição de lei sobre sua organização e para a criação
de órgão regulador.74 Nesses termos, foi editada a Lei nº 9.472/1997, que dispõe sobre a
organização dos serviços de telecomunicações75, e também a Lei nº 9.427/1996, que trata do
regime de concessão do serviço público de energia elétrica 76. Essas alterações legislativas
adotaram como política o estímulo à competitividade.77 78
A Lei nº 8.987/1995, que trata das concessões e permissões de serviços públicos, por
sua vez, previu no artigo 16 que os serviços públicos não serão prestados com exclusividade,
salvo se houver alguma razão técnica ou econômica que o justifique.79 De acordo com a Lei de
Concessões, a regra geral é a competitividade na prestação dos serviços públicos.
Ressalta-se que essas alterações legislativas são criticadas por parte da doutrina sob o
fundamento da impossibilidade de os serviços públicos serem prestados em regime de
concorrência, pois esta pressupõe liberdade, o que não existe nesses serviços.80
Nesse sentido, Ricardo Marcondes Martins explica que a concorrência somente é
admitida quando presentes três pressupostos, quais sejam, o lógico, o fático e o jurídico. O
pressuposto lógico para a concorrência é a pluralidade de prestadores, e o pressuposto fático é
a viabilidade da concorrência, tanto pelo ponto de vista técnico, quanto pelo econômico.
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Segundo o autor, a concorrência será inviável nas hipóteses em que a prestação do serviço
depender de redes; e, apesar das soluções propostas por alguns doutrinadores 81 nacionais, a
inviabilidade permanecerá em razão do aspecto econômico, já que “a divisão do objeto da
concessão tende a encarecer a prestação”.82
Além disso, Ricardo Marcondes Martins afirma que, ainda que possível a concorrência
sob o ponto de vista lógico e fático, a concorrência na prestação dos serviços públicos é
juridicamente impossível, já que a ausência de exclusividade pressupõe a liberdade, o que não
existe na prestação desses serviços, conforme trecho transcrito abaixo:
A outorga do serviço a mais de um particular – a prestação indireta não exclusiva –
não possibilita a concorrência, porque a associação desta com o serviço público é,
compreendidos os conceitos jurídicos, conceitualmente impossível. Insiste-se: serviço
público é atividade pública, e, como tal, não é livre. [...]
A concorrência exige a liberdade de atuação: numa economia extremamente dirigida,
em que não vigora nenhum campo de liberdade econômica, falar em concorrência
entre os agentes econômicos é, por óbvio, um despautério. Se tudo que o prestador faz
é previamente determinado pelo Estado, não há nenhum espaço para a concorrência.
Associar o serviço público – enquanto instituto do direito positivo brasileiro – à
concorrência só é possível se há incompreensão ou do significado de serviço público
ou do significado de concorrência. Enfim: ainda que haja possibilidade lógica ou
fática, a concorrência entre os prestadores do serviço público estará sempre
comprometida pela impossibilidade jurídica: a situação de concorrência pressupõe a
situação de liberdade, e a prestação do serviço é uma atividade estranha ao campo da
liberdade.83

O doutrinador também afirma que, ainda que se admita o regime de concorrência entre
os concessionários do serviço público, considerado por ele inconstitucional, não caberia a
afirmação de que tal fato eleva a livre concorrência a princípio do serviço público.84
Entende-se que é constitucional85 a inserção da concorrência na prestação de alguns
serviços públicos, e essa conclusão decorre da necessária distinção entre titularidade do serviço
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e titularidade da prestação. Os serviços públicos são de titularidade do Estado, motivo pelo qual
não existe liberdade de iniciativa86. Porém, a inexistência de liberdade de iniciativa não impede
que a prestação do serviço ocorra em regime de concorrência, já que a titularidade da prestação
nem sempre é de exclusividade do Estado.
Conforme abordado no item 2.1, os aspectos que distinguem os serviços públicos das
atividades econômicas em sentido estrito são, essencialmente, a titularidade do serviço e o
regime jurídico a que se submetem. Logo, a existência ou não de concorrência não é fator
determinante para a definição da atividade como serviço público ou como atividade econômica
em sentido estrito. Essa afirmação é corroborada pelo fato de que existem serviços públicos
prestados tanto em regime de concorrência, quanto em regime de exclusividade, assim como
há atividades econômicas em sentido estrito exploradas pelo Estado em regime de concorrência
e em regime de monopólio.
Apesar de a existência de concorrência não determinar a natureza da atividade, se
serviço público ou atividade econômica em sentido estrito, ela pode repercutir no instrumento
utilizado pelo Estado para desempenhá-las. Assim, com o fim de identificar se há
discricionariedade no modo de organização da prestação do serviço público em regime
concorrencial, é necessário analisar o artigo 173 da CR/1988.
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2.1.2 Exploração de atividades econômicas em sentido estrito
A exploração estatal da atividade econômica em sentido estrito pode ocorrer em regime
concorrencial ou em regime de monopólio, conforme previsto nos artigos 17387 e 17788 da
CR/1988, respectivamente.
O artigo 173, caput, da CR/1988, estabelece que, “ressalvados os casos previstos nesta
Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando
necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme
definidos em lei”.89
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subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de
serviços, dispondo sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade; (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998)
II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis,
comerciais, trabalhistas e tributários; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração
pública; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
IV - a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a participação de acionistas
minoritários; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
V - os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores.(Incluído pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
§ 2º As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não
extensivos às do setor privado.
§ 3º A lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e a sociedade.
§ 4º - A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da
concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.
§ 5º A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a
responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a
ordem econômica e financeira e contra a economia popular.” (BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. [Atual. de acordo com a
Emenda Constitucional nº 91, de 2016].).
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III - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas nos incisos
anteriores;
IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos
no País, bem assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer
origem;
V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e
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Decorre da redação do referido dispositivo a excepcionalidade da exploração estatal das
atividades econômicas em sentido estrito, já que o Estado somente poderá explorá-las nas
hipóteses de monopólio, previstas no artigo 177 do mesmo diploma, ou em regime de
concorrência, desde que seja necessário aos imperativos da segurança nacional ou constitua
relevante interesse coletivo. Ressalta-se que esse caráter excepcional resulta também do
disposto no artigo 170, caput e parágrafo único, que prevê a livre iniciativa como fundamento
da ordem econômica e assegura a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica,
independentemente de autorização de órgãos públicos.
Ao analisar o art. 173 da CR/1988, Marçal Justen Filho afirma que o dispositivo possui
dimensão normativa negativa, ou seja, da interpretação do artigo decorrem algumas proibições,
quais sejam, a impossibilidade de exploração de atividade econômica em sentido estrito por
sujeitos dotados de personalidade jurídica de Direito Público, vedação do uso de pessoas
jurídicas privadas sob forma não societária e sob forma societária não empresarial.90
A respeito da vedação da exploração de atividade econômica em sentido estrito por meio
de sujeitos com personalidade jurídica de Direito Público, o doutrinador explica que ela tem
como justificativa o fato de essas atividades econômicas serem reservadas à iniciativa privada
e submetidas aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. Desse modo, é
incompatível a atuação estatal em ambiente concorrencial em posição jurídica de superioridade
ou com exercício de poderes não assegurados aos agentes privados.91
Em relação à vedação do uso de pessoas jurídicas privadas sob forma não societária,
Marçal Justen Filho explica que no âmbito do Direito Privado é admitida a instituição de
pessoas jurídicas sem qualquer forma societária, tais como as fundações e as associações. São
hipóteses em que a pessoa jurídica não tem como objetivo direto e imediato a promoção e
organização dos fatores de produção, pois desenvolvem atividades sem finalidade lucrativa,
portanto destituídas de caráter econômico. Assim, em razão de as empresas estatais terem como
finalidade a exploração de atividade econômica em sentido estrito em concorrência com os
particulares, deverão adotar uma das formas societárias.92 Destaca-se que as sociedades de
economia mista obrigatoriamente devem adotar a forma societária de sociedade anônima,
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conforme prescrito no Decreto-Lei nº 200/1967 e mantido pelo artigo 4º, da Lei nº 13.303/2016.
As empresas públicas, por sua vez, podem adotar qualquer forma societária.
No que se refere à vedação de formas societárias não empresariais, decorre do texto
constitucional que o Estado somente pode explorar as atividades econômicas em sentido estrito
por meio de empresas, que podem ter o formato de empresas públicas ou sociedades de
economia mista e suas subsidiárias.93
Entende-se, em consonância com o posicionamento de Marçal Justen Filho, que a
impossibilidade de explorar atividades econômicas em sentido estrito por meio de sujeitos com
personalidade jurídica de Direito Público decorre do artigo 173 da CR/1988. Resulta do
dispositivo constitucional que a exploração de atividade econômica em sentido estrito somente
pode ser efetivada por meio das empresas estatais, hipótese que, conforme será tratado no item
2.3, não configura descentralização administrativa, mas modo de intervenção estatal no
domínio econômico.
As atividades econômicas em sentido estrito são típicas dos particulares, e a exploração
estatal deve ocorrer somente excepcionalmente, razão pela qual não cabe ao Estado exercê-la
diretamente e sob o influxo das normas típicas do regime jurídico de direito público. Logo, a
exploração das atividades econômicas em sentido estrito deve ocorrer por meio das empresas
estatais. Ressalta-se que no caso das atividades econômicas exploradas em regime de
monopólio, nos termos do artigo 177 da CR/1988, a obrigatoriedade do instrumento empresarial
resulta, exclusivamente, da natureza da atividade. Todavia, no caso das atividades econômicas
exploradas em regime de concorrência, a obrigatoriedade do uso das empresas estatais é
resultado não apenas da natureza da atividade, mas também da vedação de a atuação estatal
gerar concorrência desleal.
Ricardo Marcondes Martins explica que dita obrigatoriedade se deve ao fato de esse ser
o instrumento de atuação adequado para as hipóteses em que é necessária a submissão parcial
ao regime jurídico de direito privado. Ademais, esclarece que a submissão parcial ao regime
jurídico de direito privado tem dois fundamentos racionais, quais sejam, não impedir a própria
exploração da atividade e a não configuração de concorrência desleal, já que as regras de Direito
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Público não podem incidir quando inviabilizem a exploração da atividade ou tornem a situação
do Estado mais vantajosa que a dos demais concorrentes.94
Tendo em vista a obrigatoriedade de submissão parcial ao regime jurídico de direito
privado para evitar concorrência desleal, entende-se que a adoção das empresas estatais é
obrigatória na hipótese de prestação de serviços públicos em regime de concorrência. Admitir
que o Estado preste serviços públicos em regime de concorrência por meio de autarquia, por
exemplo, é admitir relação de concorrência entre o Estado e os particulares em situação de
desigualdade. Essa relação desequilibrada pode causar ora a superioridade do particular, ora a
superioridade do Estado. Em qualquer hipótese, trata-se de concorrência desleal, conforme
exemplos a seguir.
A situação de superioridade do particular pode ocorrer, por exemplo, no caso de a
empresa estatal prestadora de serviços públicos em regime de concorrência realizar licitação e
celebrar contratos conforme previsto para a Administração Pública direta e autarquias. O artigo
173, § 1º, III, da CR/1988, previu a edição do estatuto jurídico das empresas estatais, que deve
tratar da licitação e contratos dessas entidades, observados os princípios da Administração
Pública. A previsão de regras de licitação e contratação diferenciada para as empresas estatais
tem como finalidade permitir que essas entidades licitem e celebrem contratos de forma mais
dinâmica, mais ágil, assim como os procedimentos de compra e contratos realizados pelas
empresas privadas. A morosidade do procedimento licitatório pode causar prejuízo à empresa
estatal, que terá como concorrente uma empresa que não se submete a procedimentos rígidos
de compra. Ademais, as cláusulas exorbitantes, típicas do regime jurídico de direito público,
podem tornar as contratações da Administração Pública mais onerosas, e, ao final, os bens e
serviços da empresa estatal terão custos maiores que os mesmos bens e serviços do concorrente
privado. Essa situação é prejudicial ao concorrente público e, portanto, gera concorrência
desleal.
Por outro lado, a situação de superioridade do Estado pode ocorrer, por exemplo, em
razão das obrigações tributárias. O artigo 173, § 1º, II, da CR/1988, previu a edição do estatuto
jurídico das empresas estatais, no qual deve constar a submissão dessas entidades ao mesmo
regime jurídico das empresas privadas quanto aos direitos e obrigações tributários. Essa
previsão tem como finalidade evitar situação de superioridade do concorrente público, já que,
conforme o artigo 150, VI, a e § 2º, da CR/1988, é vedada a instituição de impostos sobre o
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patrimônio, renda ou serviços entre os entes da Administração Pública direta e indireta. Logo,
o concorrente público, no desempenho de sua atividade, teria custos menores que os
concorrentes privados, que não possuem a mencionada imunidade constitucional. Essa situação
gera prejuízo ao concorrente privado e, portanto, concorrência desleal.
Nesse sentido, destaca-se o posicionamento de Alexandre Santos de Aragão, segundo o
qual é obrigatória a adoção das empresas estatais nas hipóteses em que o Estado exerce qualquer
espécie de atividade econômica concomitantemente com os particulares. Essa obrigação de
paridade, segundo o autor, é necessária não somente para que as empresas estatais não sejam
privilegiadas em detrimento dos concorrentes privados, mas também para impedir que o Estado
se submeta a regime jurídico mais oneroso que o imposto aos concorrentes privados.95
Do mesmo modo, Simone de Almeida Carrasqueira explica que o cerne do artigo 173,
§ 1º, não é distinguir o regime jurídico das empresas estatais com fundamento no objeto
desempenhado, mas evitar a concorrência desleal e impedir que o tratamento privilegiado do
Estado prejudique as empresas privadas que com ele concorrem. Logo, conclui que o aspecto
fundamental do dispositivo constitucional é a existência ou não de regime concorrencial, de
modo que tanto as empresas estatais exploradoras de atividade econômica, quanto as
prestadoras de serviço público submetem-se ao dispositivo constitucional, desde que as
atividades sejam exploradas em ambiente competitivo.96
Ressalta-se que, em sentido diverso do entendimento adotado neste trabalho, para os
dois doutrinadores acima mencionados, no caso de exploração de atividade econômica em
sentido estrito em regime de monopólio público, salvo se delegada também a empresas
privadas, não há obrigatoriedade de adoção das empresas estatais, já que o critério determinante
seria exclusivamente a existência de concorrência.
Conclui-se que o instrumento empresarial é obrigatório para a exploração de atividade
econômica em sentido estrito em regime de monopólio ou concorrencial, assim como para a
prestação de serviços públicos em regime de concorrência.
Por outro lado, tendo em vista que a obrigatoriedade de adoção do instrumento
empresarial resulta, além da natureza da atividade econômica em sentido estrito, da existência
ou não de concorrência, entende-se que o uso do instrumento empresarial é vedado para a
prestação de serviços públicos em regime de exclusividade, já que nesta situação não existe
95

ARAGÃO, Alexandre Santos de. Empresas estatais: o regime jurídico das empresas públicas e sociedades de
economia mista. São Paulo: Forense, 2017. p. 123.
96
CARRASQUEIRA, Simone de Almeida. Revisitando o regime jurídico das empresas estatais prestadoras de
serviço público. In: SOUTO, Marcos Juruena Villela (coord.). Direito Administrativo Empresarial. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 263.

40

nenhuma das razões justificadoras da adoção do modelo empresarial, quais sejam, se tratar de
atividade econômica em sentido estrito ou evitar a concorrência desleal.
Logo, o critério determinante para a definição do instrumento de organização
administrativa é tanto a natureza da atividade (se serviço público ou atividade econômica em
sentido estrito), quanto a existência ou não de concorrência.
A seguir será abordado o histórico das empresas estatais no Brasil e demonstrado que
essas entidades foram criadas tanto para a prestação de serviços públicos, quanto para a
exploração de atividades econômicas em sentido estrito.
2.2 HISTÓRICO DAS EMPRESAS ESTATAIS NO BRASIL
Inicialmente, é importante ressaltar que não é possível atribuir a um único fator o
surgimento e evolução das empresas estatais brasileiras. Nesse sentido, Pedro Paulo de Almeida
Dutra afirma que a evolução das empresas estatais brasileiras é fruto do acúmulo de fatores
econômicos, políticos, administrativos e sociais que justificaram a atuação do Estado na
economia.97
Entende-se por fatores de natureza econômica a intenção do Estado, em sua maioria
países em desenvolvimento, de estimular a melhoria socioeconômica, por meio do
fornecimento de infraestrutura, produção de bens e serviços, financiamento de negócios
privados etc. Já os fatores de natureza política são, essencialmente, os relacionados às questões
estratégicas ou relativas aos benefícios gerados pelos monopólios. Os fatores de natureza
administrativa, por sua vez, significam a intenção do Estado de descentralizar a Administração
Pública, bem como de se esquivar das normas administrativas e financeiras aplicáveis à
Administração Pública direta, autárquica e fundacional, que se caracterizam por serem mais
rígidas, na contramão das normas aplicadas às empresas estatais, que precisam ser dotadas de
maior autonomia e flexibilidade. Por fim, os fatores de natureza social são aqueles que
justificam a criação das empresas estatais em razão da necessidade de produção de bens e
serviços para as populações de baixo poder aquisitivo.98
No Brasil, apesar de o surgimento das empresas estatais remontar, historicamente, à
criação do Banco do Brasil em 180899, foi somente no final da década de 30 e início da década
97

DUTRA, Pedro Paulo de Almeida. Controle de Empresas Estatais: uma proposta de mudança. São Paulo:
Saraiva, 1991. p. 28-30.
98
DUTRA, Pedro Paulo de Almeida. Controle de Empresas Estatais: uma proposta de mudança. São Paulo:
Saraiva, 1991. p. 28-30.
99
O Banco do Brasil foi criado por meio do alvará de 12 de outubro de 1808, foi extinto em 1829 e ressurgiu em
1853 como empresa privada; voltando a ser estatal em 1900. (TÁCITO, Caio. Direito Administrativo e Direito
Privado nas Estatais. Revista de Direito Administrativo – RDA, Rio de Janeiro, v. 151, p. 22-28, jan./mar. 1983;

41

de 40 do século XX que surgiram inúmeras sociedades de economia mista, período que
correspondeu à reforma administrativa implementada por Getúlio Vargas.
Destaca-se que, antes de tal reforma, as Constituições brasileiras de 1824 e 1891 não
fizeram qualquer referência às empresas estatais e não conferiram tratamento à ordem
econômica, já que o Estado brasileiro não desempenhava a função de interventor na economia.
A Constituição brasileira de 1934, por sua vez, foi a primeira na qual constou título referente à
“Ordem Econômica e Social”, e, desde então, todas as Constituições dedicaram-se ao tema.
Ressalta-se que, apesar da previsão expressa a respeito da ordem econômica e social, não havia
qualquer dispositivo na Constituição de 1934 relativo às empresas estatais.
Em 1936, sob o governo de Getúlio Vargas (1930-1945), foi iniciada a primeira reforma
administrativa brasileira, cuja execução ficou sob a responsabilidade do Departamento
Administrativo do Serviço Público (DASP), criado em 1938 com essa finalidade.100
Segundo as explicações de Bilac Pinto, a ascensão das sociedades de economia mista
nesse momento histórico coincidiu com a necessidade estatal de promover o desenvolvimento
em vários aspectos. O Brasil, país com enorme extensão territorial, era carente de transporte
ferroviário, energia elétrica, sistema de comunicações, e ainda não havia iniciado o processo de
exploração mineral. Desse modo, o desenvolvimento estatal dependia da ampliação, eficiência
e distribuição tanto de serviços públicos quanto de atividades econômicas em sentido estrito.
Ademais, os poucos serviços que existiam, como de eletricidade, gás e telefone, eram mantidos
pelo capital estrangeiro.101
Além da necessidade de dar início ao processo de desenvolvimento industrial, Mário
Engler Pinto Júnior menciona as finalidades de superar crises agudas, reorganizar setores da
economia e restringir a expansão do capital estrangeiro em setores considerados estratégicos,
como fatores que justificaram a ampliação da atuação estatal por meio da instituição de
sociedades de economia mista. Por fim, o doutrinador afirma que o “fenômeno estatizante
brasileiro não teve conotação ideológica, mas foi fruto de circunstâncias históricas que exigiram
respostas pragmáticas”.102
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Entre o fim de 1930 e início de 1940, ocorreu a criação e/ou estatização das seguintes
sociedades de economia mista: Instituto de Resseguros do Brasil, em 1939103; Companhia
Siderúrgica Nacional, em 1941104; e Companhia Vale do Rio Doce, em 1942105. Noticia-se que
nesse período foram criadas, no âmbito federal, 36 (trinta e seis) empresas do Estado.106
É importante mencionar que a lei que autorizava a criação de cada uma dessas entidades
disciplinava os seus contornos, já que inexistia norma geral que regulasse a organização da
Administração Pública brasileira com previsão conceitual, forma de constituição, organização
e/ou objeto das empresas estatais.
Conforme Marcos Bemquerer, a fase em que ocorreu a reforma administrativa foi
decisiva para a organização do Estado brasileiro, exatamente em razão da estruturação da
Administração Pública, com a criação de inúmeras sociedades de economia mista.107
Registra-se que, de 1945 a 1959, nenhuma ação governamental relevante vocacionada
a reformar a Administração Pública foi efetivada108. Entre 1945 e 1950, período do governo
Eurico Gaspar Dutra, ocorreu alteração na orientação político-econômica: a concepção do
nacionalismo econômico baseado na convicção de que era possível desenvolver no país um
capitalismo relativamente autônomo foi substituída pela crença nas relações de
interdependência em nível mundial. Logo, pretendeu-se reduzir a intervenção estatal no
domínio econômico. Em contrapartida, entre 1951 a 1954, ocorreu o retorno de Getúlio Vargas
ao poder e, como consequência, a volta da concepção de governo baseado no capitalismo
econômico, razão pela qual era necessário que o Estado assumisse papel mais ativo na
economia, o que impulsionou a implementação de programas e instrumentos de política
econômica, em especial a criação de empresas estatais no setor financeiro, de petróleo e energia
elétrica.109
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Nesse sentido, constata-se a ocorrência, na década de 1950, de significativo crescimento
do número de sociedades de economia mista, que já totalizavam, no âmbito federal, 69 (sessenta
e nove).110 Destacam-se as seguintes entidades: Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico (BNDES), em 1952111; Companhia Siderúrgica Paulista (COSIPA), em 1953112;
Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS), em 1953113 e Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais
(USIMINAS), em 1956114. Foi também nessa década que os Estados iniciaram o domínio da
produção e distribuição de energia elétrica, o que culminou com a estatização da Companhia
Hidroelétrica de São Francisco (CHESF)115, Furnas Centrais Elétricas S/A (FURNAS)116 e
Companhia Energética de Minas Gerais S/A (CEMIG).117
No que se refere às empresas públicas brasileiras, a primeira delas somente foi instituída
em 1956, qual seja, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital118. Posteriormente, foram
criadas a Rede Ferroviária Federal S/A, em 1957; a Companhia Brasileira de Armazenamento,
em 1962; as Centrais Elétricas Brasileiras, em 1965; e a Empresa Brasileira de Turismo, em
1966.119
É importante mencionar que, nesse período, a despeito da instituição de inúmeras
empresas estatais, ainda não existia lei geral que as disciplinasse, o que somente ocorreu em
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1967. Entretanto a Constituição da República de 1946120, vigente à época, fez referência às
sociedades de economia mista no artigo 48, no qual constava a vedação aos deputados e
senadores para, a partir da expedição do diploma, celebrarem contratos com sociedades de
economia mista; e no artigo 181, § 3º, cuja previsão era de impossibilidade de brasileiro, com
idade para prestar serviço militar, exercer função pública ou emprego em sociedade de
economia mista.
Embora entre 1945 a 1959 não tenha ocorrido nenhuma medida efetiva para reformar a
Administração Pública brasileira, ressalta-se que em 1956 foi instituída comissão especial para
efetivação de estudos a respeito da organização dos ministérios, descentralização gerencial,
revisão de procedimentos contábeis e de auditoria. Porém não ocorreu nenhuma aprovação
formal de reforma administrativa. Os projetos resultantes desses estudos, apesar de não terem
sido aprovados pelo Legislativo, serviram de informações iniciais para o desenvolvimento da
reforma implementada em 1967 pelo Decreto-Lei nº 200.121
A segunda reforma administrativa brasileira foi realizada em 1967, sob as justificativas
da ineficiência do serviço público e seu não atendimento às demandas da coletividade;
centralização excessiva da Administração Pública; inexistência de planejamento da ação
administrativa e despreparo dos servidores para o exercício das funções de direção e
assessoramento.122 Assim, o Decreto-Lei nº 200/1967 instituiu regras sobre a organização e o
funcionamento da Administração Pública Federal e previu o planejamento, a coordenação, a
descentralização, a delegação de competência e o controle como princípios fundamentais das
atividades desempenhadas.
O Decreto-Lei nº 200/1967 ainda previu maior autonomia às entidades da
Administração Pública indireta, já que a descentralização era um dos princípios da reforma
administrativa. Partiu-se do pressuposto de que a Administração Pública direta era rígida e que
a Administração Pública indireta conseguiria desempenhar suas atividades com maior
eficiência.123
No que se refere às empresas estatais, o Decreto-Lei nº 200/1967 admitiu o provimento
de empregos públicos sem realização de concurso público, a não submissão ao regime licitatório
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e a ausência de limitação orçamentária. Essas características levaram parte da doutrina124 a
criticar o excesso de autonomia e flexibilidade concedido a essas entidades, sob o fundamento
de que o excesso de flexibilidade possibilitou o uso das empresas estatais com finalidades
políticas, o que contribuiu para sua ineficiência.
Além disso, o referido decreto forneceu pela primeira vez no ordenamento jurídico
pátrio o conceito das empresas estatais. De acordo com a redação original de seu artigo 5º 125,
as empresas públicas seriam entidades com personalidade jurídica de direito privado,
patrimônio próprio e capital exclusivo da União ou de suas entidades da Administração indireta,
criadas para o desempenho de atividades de natureza empresarial que o Estado precise exercer
por motivos de conveniência ou contingência administrativa e revestida de quaisquer das
formas admitidas em direito. As sociedades de economia mista, por sua vez, foram definidas
como entidades com personalidade jurídica de direito privado, criadas por lei para o exercício
de atividade de natureza mercantil, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito
a voto pertençam, em sua maioria, à União ou a entidade da Administração indireta.
Posteriormente, o Decreto-Lei nº 900, de 1969, alterou a redação original do artigo 5º,
incisos II e III, nos seguintes termos:
Art. 5º Para os fins desta lei, considera-se:
[...]
II - Emprêsa Pública - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado,
com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criado por lei para a exploração
de atividade econômica que o Govêrno seja levado a exercer por fôrça de
contingência ou de conveniência administrativa podendo revestir-se de qualquer das
formas admitidas em direito.
III - Sociedade de Economia Mista - a entidade dotada de personalidade jurídica de
direito privado, criada por lei para a exploração de atividade econômica, sob a forma
de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à
União ou a entidade da Administração Indireta.126 (grifos nossos).
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Constata-se que a alteração legislativa consistiu na substituição das expressões
“atividades de natureza empresarial” e “atividade de natureza mercantil” por “exploração de
atividade econômica”.
A respeito dessa alteração legislativa, Igor Volpato Bedone explica que, quando da
edição do Decreto-Lei nº 200/1967, vigorava no Direito Comercial brasileiro a teoria dos atos
de comércio, segundo a qual as atividades econômicas são classificadas em civis e comerciais.
Assim, a expressão mercantil poderia confundir o intérprete a respeito de quais atividades
poderiam ser objeto das empresas estatais, de modo que a alteração promovida pelo DecretoLei nº 900/1969 teve por finalidade superar eventual ambiguidade, revelando a preocupação do
legislador em submeter às estatais qualquer atividade econômica levada a cabo pelo Estado,
fosse ela, segundo o Direito vigente à época, mercantil ou civil.127
Conforme redação do artigo 5º do Decreto-Lei nº 900/1969, o objeto das empresas
estatais é a exploração de atividades econômicas, ou seja, serviço público ou atividade
econômica em sentido estrito. Essa afirmação resulta da adoção da classificação proposta por
Eros Roberto Grau, segundo a qual as atividades econômicas são gênero do qual são espécies
os serviços públicos e as atividades econômicas em sentido estrito, cuja distinção refere-se
essencialmente à titularidade.128
Destaca-se que sob a égide do Decreto-Lei nº 200/1967 ocorreu significativa expansão
das empresas do Estado129. Registra-se que, na década de 1960, existiam 123 (cento e vinte e
três) estatais federais, ao passo que na década seguinte foram registradas 303 (trezentos e
três).130 Devido à expansão das empresas estatais nesse momento, alguns autores atribuem à
reforma administrativa promovida pelo diploma legal a razão da ampliação das empresas do
Estado.131
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Mário Engler Pinto Júnior, embora também compartilhe de tal entendimento, não atribui
exclusividade a esse fator. O doutrinador argumenta que a expansão se deu também em razão
das condições favoráveis do cenário macroeconômico, da necessidade de desenvolvimento de
infraestrutura básica, em especial nos setores de eletricidade e telecomunicações, e da
diversificação e expansão da Petrobras e da Companhia Vale do Rio Doce.132
Em outro sentido, José Maria Pinheiro Madeira afirma que dita expansão se justifica em
razão de as empresas públicas poderem ser instituídas nas hipóteses de contingência e
conveniência administrativa. Essa possibilidade, segundo o doutrinador, ampliou sobremaneira
os casos de intervenção no domínio econômico, já que são conceitos subjetivos, muito
diferentes do que constava da Emenda Constitucional nº 1/1969, que se caracterizava por ser
mais restritiva, limitando a intervenção do Estado na economia por razões de segurança
nacional e para a organização de setores que não podiam ser desenvolvidos com eficácia no
regime competitivo e de liberdade de iniciativa.133
Entende-se que o posicionamento do doutrinador justifica apenas parcialmente a
expansão das empresas estatais, já que ele fundamenta somente o crescimento das empresas
públicas, apesar de a expansão ocorrida nesse período ter incluído também as sociedades de
economia mista.
Ademais, não é possível atribuir a um único fator a expansão das empresas estatais
nacionais, motivo pelo qual não cabe afirmar que o aumento dessas entidades ocorrido após
1967 é consequência exclusiva da reforma administrativa. Esse crescimento é resultado não
apenas das normas previstas no Decreto-Lei nº 200/1967 (flexibilidade conferida às empresas
estatais no que se refere ao regime de contratação; ausência de provimento de empregos
públicos por concurso público e subjetividade na definição do objeto das empresas públicas),
mas também de fatores políticos (condições favoráveis do cenário macroeconômico) e
econômicos (necessidade de desenvolvimento de infraestrutura básica).
Entre 1975 e 1982, as empresas estatais passaram por um processo de estagnação e/ou
retração. De acordo com Mário Engler Pinto Júnior, o ano de 1975 marca o fim do período de
expansão do setor empresarial público brasileiro. O autor relata que, a partir de 1976, as
empresas estatais foram acusadas de serem as responsáveis pelos principais desequilíbrios
macroeconômicos do país, em especial pelo déficit na balança de pagamentos e pelo aumento
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da taxa de inflação. Em consequência, elas foram submetidas pelo governo a rígidos controles,
como restrição para importação, investimento, endividamento etc.134
Segundo as lições de Odete Medauar, esses mecanismos de controle das empresas
estatais foram ineficazes, razão pela qual a partir da década de 1980 iniciou-se movimento no
sentido de transferir para o setor privado entes estatais ou setores absorvidos pelo Estado, em
fluxo inverso àquele ocorrido nas décadas de 1960/1970. De acordo com a doutrinadora, tal
fato é resultado tanto de motivos pragmáticos, como a redução dos custos assumidos pelo
Estado e da arrecadação de recursos, quanto de motivos políticos, com o fim de criar nova
dinâmica econômica com inspiração nos modelos inglês (privatização da era Thatcher) e
americano.135
Nesse período de estagnação e/ou retração das empresas estatais foi editado o Decreto
Federal nº 83.740/1979, que instituiu o Programa Nacional de Desburocratização. Entre outros,
seus objetivos eram: o fortalecimento do sistema da livre empresa mediante o favorecimento
das pequenas e médias e a consolidação das grandes empresas nacionais para que elas
assumissem os encargos e atribuições que se encontravam sob a responsabilidade das empresas
do Estado; o estímulo à execução indireta por meio de contratos com particulares e convênios
com órgãos estaduais e municipais; bem como a contenção da criação indiscriminada de
empresas públicas e a promoção da transferência do controle ao setor privado, sempre que
possível.136
Nesse mesmo ano foi criada a Secretaria de Controle de Empresas Estatais (SEST),
vinculada à Secretaria de Planejamento, em razão da necessidade de confluência da atuação
dessas empresas às diretrizes políticas, econômicas e sociais do governo federal.137 Registra-se
que, desde o início da atuação da SEST, em 1979, até 1984, apesar de a Secretaria ter autorizado
a instituição de 23 (vinte e três) empresas estatais, somente 5 (cinco) entraram efetivamente em
funcionamento.138
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No mesmo sentido do Programa Nacional de Desburocratização, cujo objetivo era o
fortalecimento do sistema da livre empresa, foi editado, em 1981, o Decreto Federal nº 86.215,
que fixou normas para a transferência, transformação e desativação de empresas sob o controle
do Governo Federal.139
Foi nesse contexto histórico de retração da criação de empresas estatais que, em 5 de
outubro de 1988, foi promulgada a Constituição da República (CR/1988).140
Segundo Marcos Bemquerer, o novo texto constitucional instituiu minirreforma
administrativa em razão de ter promovido a equiparação entre a Administração Pública direta
e indireta, a instituição do regime jurídico único e a alteração do regime celetista para o
estatutário de milhares de agentes públicos.141
No que se refere à equiparação entre a Administração Pública direta e a indireta, o artigo
37 da CR/1988 disciplinou regras uniformes para ambas, entre as quais se destacam:
provimento dos empregos públicos, assim como dos cargos públicos, mediante a realização de
concurso público (artigo 37, II); teto remuneratório (artigo 37, XI) e submissão dos servidores
e empregados públicos às mesmas vedações de acumulação de cargos e empregos (XVI e
XVII). Em relação ao procedimento de licitação, destaca-se o artigo 22, XXVII, que previu a
competência da União para editar normas gerais sobre licitação e contratação para toda a
Administração Pública, sem ressalvar as peculiaridades das entidades da Administração Pública
indireta, em especial das empresas estatais.142
Em relação à instituição do regime jurídico único e à alteração do regime celetista para
o regime estatutário, a redação original do artigo 39 previu que os entes federados instituirão,
no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da
Administração Pública direta, das autarquias e das fundações públicas 143. Registra-se que a
natureza do regime jurídico único é objeto de polêmica. Conforme ensina Florivaldo Dutra de
Araújo, há entendimento no sentido da possibilidade de escolha entre os diferentes regimes de
pessoal, ou seja, caberia ao ente estatal escolher a natureza do regime (estatutário,
trabalhista/celetista ou um terceiro tipo) a ser aplicado a todos os servidores públicos; existe
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também posicionamento segundo o qual o regime dos servidores deve ter natureza
exclusivamente estatutária e, ainda, a posição defendida por Celso Antônio Bandeira de Mello,
de acordo com a qual o regime jurídico não tem que ser necessariamente igual para todos os
servidores de todas as pessoas integrantes da Administração Pública (uniformidade de regras
por categorias de servidores). Por fim, ressalta-se que a interpretação do artigo 39 pelo Supremo
Tribunal Federal foi no sentido de que o regime jurídico único tem natureza estatutária.144
Em contrapartida, parcela dos doutrinadores afirma que a CR/1988 não implementou
processo de reforma, mas sim retrocesso administrativo, na medida em que aquelas alterações
consideradas como de reforma da Administração Pública caracterizavam-se como
burocráticas.145
Entende-se que a CR/1988 implementou reforma, já que instituiu inúmeras mudanças
em todos os setores da Administração Pública, que implicaram alteração tanto da forma de
pensar a gestão da coisa pública, quanto dos métodos a serem utilizados nessa gestão146. As
críticas relativas à excessiva burocratização da Administração Pública não são fundamento para
negar a ocorrência da reforma, pois se trata de discordância em relação às modificações
implementadas, de modo que, ainda que as alterações instituídas pela Constituição sejam
consideradas, em alguns aspectos, retrocesso, não desqualificam a natureza de reforma da
Administração Pública.
Após alterações na estrutura e funcionamento da Administração Pública promovidas
pela CR/1988, o processo desestatizante, iniciado em 1979, teve continuidade. Assim, em 1990
foi promulgada a Lei nº 8.031, que criou o Programa Nacional de Desestatização. Foi no âmbito
desse programa que as primeiras privatizações147 ocorreram, em especial a alienação do
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controle acionário de estatais dos setores de metalurgia e siderurgia. De acordo com as lições
de Mário Engler Pinto Júnior, esse programa marcou o movimento mais incisivo em prol das
privatizações, já que tinha como premissa a necessidade de modificar a percepção a respeito do
papel das empresas estatais na economia brasileira.148
Posteriormente, com a vigência da Lei nº 9.491, de 1997, que alterou os procedimentos
relativos ao programa mencionado sem, contudo, alterar seu objetivo final de desestatização,
foram realizadas diversas privatizações, tanto de estatais prestadoras de serviços públicos,
quanto de exploradoras de atividade econômica em sentido estrito. Ressalta-se que esse
movimento de privatizações, que teve início no âmbito federal, foi também incorporado pelos
Estados, que passaram a transferir à iniciativa privada inúmeras empresas estatais, notadamente
as prestadoras de serviços públicos e as instituições financeiras.149
A respeito da continuidade desse processo desestatizante, Alexandre Santos de Aragão
menciona que não se trata de característica exclusiva do Brasil, pois ocorreu simultaneamente
em todo o Ocidente e no Leste Europeu, em razão do crescente déficit público, da derrota do
bloco socialista na Guerra Fria, da liberalização de mercados e da globalização.150
Entre os anos de 1995 e 1999, foi implementada a Reforma Administrativa Gerencial,
cujo objetivo geral foi a transição da administração pública burocrática para a administração
pública gerencial, cujo cerne é a eficiência. A respeito dessa reforma administrativa, faz-se
necessário tecer as seguintes considerações.
Em 1995, foi instituído o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
(MARE)151, cuja atribuição era definir as políticas e diretrizes da reforma do Estado e da
Administração Pública. No mesmo ano, foi elaborado o Plano Diretor de Reforma do Aparelho
do Estado (PDRAE), no qual restou consignada a necessidade de redefinição do papel estatal
com o fim de estabilizar a economia, promover o desenvolvimento sustentável do país e

incidentes sobre o mercado e as atividades econômicas, levando à simplificação e desburocratização. Por sua
vez, a privatização aparece, num sentido amplo, para expressar o controle a participação mais efetivos da
sociedade no processo produtivo, e, em sentido restrito, como transferência do controle acionário de empresas
estatais ao setor privado.” (MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 21. ed., rev., atual. e ampl.
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proporcionar serviço público mais eficiente. Conforme consta do PDRAE, era necessário
distinguir reforma do Estado da reforma do aparelho do Estado.152
A reforma do Estado era considerada mais ampla, pois consistia na modificação da
função estatal de produtor e executor dos bens e serviços para promotor e regulador do
desenvolvimento econômico e social; ao passo que a reforma do aparelho do Estado tinha
escopo mais restrito, pois significava as alterações que deveriam ser efetivadas na
Administração Pública para torná-la mais eficiente.153
De acordo com o PDRAE, o aparelho do Estado seria formado por quatro setores: o
núcleo estratégico, as atividades exclusivas do Estado, os serviços não exclusivos ou
competitivos, e a produção de bens e serviços para o mercado; assim caracterizados. O núcleo
estratégico seria aquele responsável pela definição das leis e políticas públicas, que no âmbito
federal compete ao Presidente da República, Ministérios, Tribunais Federais, Supremo Tribunal
Federal e Ministério Público. Já as atividades exclusivas do Estado seriam aquelas prestadas
exclusivamente por ele em razão do exercício do poder extroverso, constituídas pelas atividades
de legislar, tributar e fomentar. Em contrapartida, os serviços não exclusivos ou competitivos
seriam aqueles em que o Estado deveria atuar simultaneamente com as organizações públicas
não estatais e privadas, tais como os serviços de saúde e educação. Por fim, o setor de produção
de bens e serviços para o mercado diria respeito à área de atuação das empresas.154
Importante registrar que, apesar de existirem empresas estatais que prestam serviço
público, que exploram atividade econômica em sentido estrito, bem como que desempenham
outras atividades, o PDRAE fez referência às empresas estatais de modo genérico, como
produtoras de bens e serviços. Não houve, portanto, alusão à dicotomia das empresas estatais
em relação ao objeto desempenhado.
No que se refere às empresas estatais, o Plano Diretor estabelece como objetivos a
continuidade do processo de privatização; a reorganização e fortalecimento dos órgãos de
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regulação dos monopólios naturais que forem privatizados e a implantação dos contratos de
gestão nas empresas que não puderem ser privatizadas.155
A reforma administrativa prevista no PDRAE foi implementada por meio da Emenda
Constitucional nº 19/1998, que modificou o regime e dispôs sobre princípios e normas da
Administração Pública, servidores e agentes políticos, controle de despesas e finanças públicas
e custeio de atividades a cargo do Distrito Federal, e pela Emenda Constitucional nº 20/1998,
que alterou o sistema de previdência social.
No que se refere ao objeto deste trabalho, qual seja, o critério determinante do regime
jurídico de licitação e contratos das empresas estatais, a alteração constitucional relevante foi a
implementada pela Emenda Constitucional nº 19/1998, que alterou os artigos 22, XXVII, e 173.
A redação original do artigo 22, XXVII, da CR/1988, previa a competência da União
para a edição de normas gerais de licitação e contratos para toda a Administração Pública direta
e indireta, sem qualquer ressalva em relação às empresas estatais. Após a alteração promovida
pela Emenda Constitucional nº 19/1998, o referido dispositivo estabeleceu que compete à União
legislar sobre normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas diretas,
autárquicas e fundacionais de todos os entes da federação, e para as empresas públicas e
sociedades de economia mista, de acordo com o previsto no artigo 173, § 1°, III.
A alteração promovida no artigo 173 foi a inclusão, no § 1º, de previsão de edição de lei
que dispusesse sobre o estatuto jurídico da empresa pública, sociedade de economia mista e de
suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens
ou de prestação de serviços. De acordo com os incisos do dispositivo constitucional
mencionado, o estatuto das empresas estatais deveria abordar os seguintes temas: função social
e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade; sujeição ao regime jurídico próprio das
empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e
tributários; licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os
princípios da administração pública; constituição e o funcionamento dos conselhos de
administração e fiscal, com a participação de acionistas minoritários e os mandatos, a avaliação
de desempenho e a responsabilidade dos administradores.156
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O estatuto jurídico previsto no artigo 173, § 1º, da CR/1988, foi editado 18 anos após a
alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 19/1998. Trata-se da Lei nº 13.303/2016,
que será abordada no capítulo 4.
Apesar da impossibilidade de atribuir a um único fator a retração ou expansão das
empresas estatais, ressalta-se que na década de 1990, durante a qual foi implementada a reforma
administrativa que tinha como objetivo, entre outros, dar continuidade ao processo de
privatização, ocorreu a diminuição dessas entidades, já que existiam, na década de 1980, 382
(trezentos e oitenta e duas) empresas estatais, que foram reduzidas, na década seguinte, para
186 (cento e oitenta e seis).157
Após as Emendas Constitucionais nos 19/1998 e 20/1998, não foi implementada
nenhuma reforma administrativa. Entretanto, entre os anos de 2004 e 2011, o processo de
privatização teve continuidade, o que se comprova, por exemplo, pela alienação de
participações estatais minoritárias em empresas de telefonia e na Vale do Rio Doce, venda de
ações que representavam 7,6% do capital do Banco do Brasil e alienação de participações
estatais minoritárias em bancos estaduais do Ceará e Maranhão, que haviam sido
federalizados158. Logo, ocorreu a redução do número de empresas estatais, já que nos anos 2000
existiam 103 (cento e três) empresas estatais federais, 83 (oitenta e três) entidades a menos do
que na década de 1990.159
Ao contrário do cenário de retração de empresas estatais, que marcou as décadas de
1990 e 2000, a partir de 2008 ocorreu a ampliação da atuação do Estado na economia, o que se
comprova pela expansão das empresas estatais, que em 2010 somavam 138 entidades
federais.160 Segundo Alexandre Santos de Aragão, esse fato pode ser consequência da crise
econômica ocorrida em 2008, chamada de crise do subprime, gerada, em parte, pela excessiva
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liberalização de mercados financeiros.161 Registra-se, ainda, a expansão das empresas estatais
federais, que em 2016 totalizavam 154 (cento e cinquenta e quatro)162.
Em 2016, foi promulgada a Lei nº 13.334, que criou o Programa de Parcerias de
Investimentos (PPI) com a finalidade de ampliar e fortalecer a interação entre o Estado e a
iniciativa privada, por meio da celebração de contratos de parceria para a execução de
empreendimentos públicos de infraestrutura e de outras medidas de desestatização.163 O
programa tinha como premissa mitigar a intervenção estatal na economia e, por isso, retomou
os princípios que nortearam o Programa Nacional de Desestatização de 1990/1997.164 De
acordo com o boletim das empresas estatais divulgado pelo Ministério de Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, de 2016 até o fim de 2018, verificou-se a redução das empresas
estatais, já que em 2016 existiam 154 (cento e cinquenta e quatro), em 2017 eram 146 (cento e
quarenta e seis) e no quarto trimestre de 2018 somavam 134 (cento e trinta e quatro).165
A partir do histórico descrito, constata-se a ausência de uniformidade na instituição das
empresas estatais, que ora se expandem, ora se retraem pelas mais variadas razões, motivo pelo
qual se afirma que a instituição dessas entidades reflete um movimento cíclico, resultado da
maior ou menor atuação do Estado na ordem econômica.166 167
No item a seguir será analisada a definição legal das empresas estatais.
2.3 EMPRESAS ESTATAIS: DEFINIÇÃO LEGAL
Compete ao Estado o desempenho de inúmeras atividades, quais sejam, o exercício do
poder de polícia, a regulação econômico-social, o fomento, a prestação de serviços públicos e,
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excepcionalmente, a exploração direta de atividade econômica em sentido estrito168. Logo, o
Estado precisa organizar o modo como desempenhará essas atribuições.
Conforme as lições de Celso Antônio Bandeira de Mello, na centralização
administrativa ocorre o exercício direto das funções estatais e, nesse caso, as atribuições são
organizadas por meio da desconcentração169, que significa a distribuição interna das
competências aos órgãos públicos, que são “unidades abstratas que sintetizam os vários círculos
de atribuições do Estado”.170
O modo centralizado de organização das atividades administrativas era suficiente para
o adequado exercício das atribuições estatais no período em que estas eram restritas à defesa
externa e segurança interna. Entretanto, conforme já abordado neste capítulo, a ampliação da
atuação estatal e a demanda cada vez maior da coletividade por novas atribuições geraram a
necessidade de serem pensados outros modos de organização.
Assim, passou-se a utilizar a descentralização, modo de organização por meio do qual
ocorre a transferência de atribuições a outras pessoas, físicas ou jurídicas, com o fim de deslocar
do ente central as atividades até então desempenhadas diretamente. Trata-se de modo de
organização cujas espécies são a descentralização política171 e a descentralização
administrativa.
A descentralização administrativa constitui a transferência da titularidade e/ou do
exercício da atividade estatal aos particulares ou a outras pessoas jurídicas, cujas espécies são:
a descentralização territorial ou geográfica; a descentralização por serviços, funcional ou
técnica; e a descentralização por colaboração.172
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Conforme ensina Maria Silvia Zanella Di Pietro, constitui descentralização
administrativa territorial ou geográfica a atribuição de personalidade jurídica de Direito Público
a entidade local geograficamente delimitada, com capacidade de autoadministração, sujeita a
controle pelo poder central e capacidade para exercer a maioria dos encargos públicos de
interesse da coletividade.173
Consoante as lições da mesma doutrinadora, configura descentralização administrativa
por serviços/funcional/técnica a transferência da titularidade e da execução de atribuições da
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios a pessoa jurídica de direito público ou privado
cuja origem deriva diretamente da lei ou é por ela autorizada, com capacidade de
autoadministração, patrimônio próprio, capacidade específica para desempenhar as atribuições
para as quais foi instituída, bem como sujeita a controle ou tutela.174
Por fim, a descentralização administrativa por colaboração consiste na transferência da
execução do serviço público a pessoa jurídica de direito privado, por meio de acordo de
vontades ou ato administrativo unilateral, com a manutenção da titularidade do serviço pelo
ente político. Ressalta-se que também faz parte dessa espécie a transferência do serviço público
a pessoa física, conforme artigo 2º, IV, da Lei nº 8.987/1995175, que trata da permissão de
serviços públicos. Assim, constituem descentralização por colaboração, por exemplo, a
concessão tradicional, patrocinada e administrativa, a permissão e a autorização de serviço
público.176
A respeito da descentralização administrativa, parcela dos doutrinadores pátrios177
afirma que possui conceito conexo àquele que se atribui à Administração Pública indireta.
Esclarecem que ela pressupõe a transferência de atividade própria da Administração Pública
sobre a qual detenha titularidade e que as entidades da Administração Pública indireta devem
ter como objeto, necessariamente, atividades próprias da Administração Pública. Logo,
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conforme esse entendimento, toda entidade da Administração Pública indireta decorre de
descentralização administrativa.
Em que pese o posicionamento doutrinário mencionado, o Decreto-Lei nº 200/1967178,
que disciplinou a organização da Administração Pública Federal, cuidou de modo diverso do
assunto nos artigos 10, § 1º, III, e 4º.
Conforme consta do artigo 10, § 1º, III, do Decreto-Lei nº 200/1967, um dos planos para
a efetivação da descentralização administrativa é a transferência da execução das atividades
para os particulares, mediante contratos ou concessões.179 Sendo assim, pode-se afirmar, nos
termos do referido diploma, que a atividade administrativa prestada pelos particulares por meio
de concessão, permissão ou autorização constitui descentralização administrativa. Entretanto
os concessionários, permissionários e autorizados não integram o rol do artigo 4º do DecretoLei nº 200/1967, ou seja, não integram a Administração Pública indireta.
Ademais, o artigo 4º do Decreto-Lei nº 200/1967 dispõe que as empresas estatais
integram a Administração Pública indireta e não faz qualquer ressalva a respeito da espécie de
atividade desempenhada pela empresa, o que significa que a entidade pode ter como objeto
tanto a prestação de serviço púbico, atividade própria da Administração Pública, quanto a
exploração de atividade econômica em sentido estrito, atividade excepcional da Administração
Pública e própria dos particulares. Ressalta-se que resulta da interpretação do artigo 173 da
CR/1988 que a exploração de atividades econômicas em sentido estrito somente ocorre em
situações excepcionais, já que é própria dos particulares, bem como que essa exploração pode
ocorrer unicamente mediante a adoção dos instrumentos empresariais (empresas estatais).180
Logo, é vedada a exploração de atividades econômicas em sentido estrito de modo centralizado,
razão pela qual não há que se falar que a exploração dessa atividade pelo Estado constitui
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descentralização administrativa. Trata-se, portanto, de modo de intervenção do Estado no
domínio econômico.181
Assim, constata-se, conforme mencionado por Celso Antônio Bandeira de Mello, que a
opção legislativa foi no sentido de adotar o critério orgânico/subjetivo, ou seja, basta que
integrem o rol de entidades da Administração Pública indireta previsto no artigo 4º do DecretoLei nº 200/1967, independente dos critérios da natureza da atividade desenvolvida e/ou da
personalidade jurídica da entidade.182
Entende-se que a opção por esse critério não viola a Constituição da República de 1988,
já que não existe, seja expressamente ou a partir de interpretação sistêmica do texto
constitucional, obrigatoriedade de toda entidade da Administração Pública indireta resultar de
descentralização administrativa.183 Logo, todas as empresas estatais integram a Administração
Pública indireta, mas aquelas que exploram atividades econômicas em sentido estrito não se
originam de descentralização administrativa, apenas constituem modo de intervenção estatal no
domínio econômico.
As empresas estatais, tanto as que resultam de descentralização administrativa, quanto
as que constituem modo de intervenção estatal no domínio econômico, são instrumentos à
disposição do Estado para o desempenho de atividades por ele assumidas. Desse modo, nos
itens a seguir serão analisadas as características desse instrumento.
A definição legal de empresa pública e sociedade de economia mista, conforme
mencionado no item 2.2, foi formulada, pela primeira pela vez, pelo Decreto-Lei nº
200/1967184, e alterada, posteriormente, pelo Decreto-Lei nº 900/1969, nos seguintes termos:
Art. 5º Para os fins desta lei, considera-se:
II - Emprêsa Pública - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado,
com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criado por lei para a exploração
de atividade econômica que o Govêrno seja levado a exercer por fôrça de contingência
ou de conveniência administrativa podendo revestir-se de qualquer das formas
admitidas em direito.
III - Sociedade de Economia Mista - a entidade dotada de personalidade jurídica de
direito privado, criada por lei para a exploração de atividade econômica, sob a forma
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de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à
União ou a entidade da Administração Indireta.185

Destaca-se que, apesar de os incisos estabelecerem que as empresas estatais são criadas
por lei, a interpretação do dispositivo firmou-se no sentido de que a lei somente autoriza a
criação. Esse entendimento se justifica por se tratar de pessoa jurídica de direito privado, cuja
criação depende da inscrição do ato constitutivo da empresa no respectivo registro, conforme
previsto no Código Civil186. Por essa razão, o artigo 37, XIX, da CR/1988 foi alterado pela
Emenda Constitucional nº 19/1998 para prever, expressamente, que a lei deverá autorizar a
criação das empresas públicas e sociedades de economia mista.187
Em relação à formação do capital das empresas públicas, ao contrário do expressamente
disposto no artigo 5º, II, que prevê a exclusividade do capital da União, admitia-se a
participação de outras pessoas jurídicas de Direito Público interno e de entidades da
Administração Pública indireta de todas as esferas da federação, desde que a maioria do capital
votante pertencesse à União188. Ressalta-se que esse entendimento foi expressamente previsto
no parágrafo único do artigo 3º da Lei nº 13.303/2016, conforme transcrito a seguir.
A definição legal das empresas estatais conforme o Decreto Lei nº 200/1967 prevaleceu
até a edição, em 30 de junho de 2016, da Lei nº 13.303189, que dispõe sobre o estatuto jurídico
das empresas públicas e sociedades de economia mista no âmbito de todas as unidades
federadas. Conforme a Lei nº 13.303/2016, as empresas estatais foram definidas nos seguintes
termos:
Art. 3o Empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito
privado, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social
é integralmente detido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos
Municípios.
Parágrafo único. Desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade
da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, será admitida, no capital
da empresa pública, a participação de outras pessoas jurídicas de direito público
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interno, bem como de entidades da administração indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
Art. 4o Sociedade de economia mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de
direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima,
cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos Estados, ao
Distrito Federal, aos Municípios ou a entidade da administração indireta. 190

Nota-se que as diferenças entre as duas espécies de empresas estatais consistem na
composição acionária e na forma societária, do mesmo modo que sob a égide da legislação
anterior.
O capital das empresas públicas é constituído integralmente por capital público, ainda
que não necessariamente por um único ente da federação, ao passo que nas sociedades de
economia mista conjugam-se o capital público e o privado, desde que as ações com direito a
voto sejam majoritariamente pertencentes aos entes federados ou a entidades da Administração
Pública.
Em relação à forma societária, as empresas públicas podem adotar quaisquer das formas
empresariais admitidas no Direito, ao passo que as sociedades de economia mista devem,
necessariamente, adotar a forma de sociedade anônima.
Ademais, destaca-se a diferença relativa ao foro competente para dirimir eventuais
conflitos que envolvam as empresas estatais. O artigo 109, I, da CR/1988, dispõe que as
demandas que envolvam as empresas públicas federais serão de competência da Justiça Federal,
ao passo que as demandas em que as sociedades de economia mista federais sejam parte serão
de competência da Justiça Estadual.
Ressalta-se que ambas as espécies de empresas estatais possuem personalidade jurídica
de direito privado, formato empresarial e dependem de lei que autorize sua criação.
Tendo em vista que o objeto do trabalho consiste em verificar qual o critério
determinante para a definição do regime jurídico de licitação e contratos das empresas estatais,
faz-se necessário analisar se as características constantes da definição legal dessas empresas,
em especial a personalidade jurídica de direito privado e a forma empresarial, devem servir de
diretriz para a definição do regime jurídico das empresas estatais, o que será feito no capítulo a
seguir.
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3 DIRETRIZES GERAIS PARA DEFINIÇÃO DO REGIME JURÍDICO DE
LICITAÇÃO E CONTRATOS DAS EMPRESAS ESTATAIS
A respeito da definição do regime jurídico das empresas estatais, Ricardo Marcondes
Martins afirma que é necessário compreender uma diretriz hermenêutica fundamental, qual
seja, deve-se considerar como pressuposto para a definição do regime jurídico a expressão
“estatal” e não a expressão “empresa”.191
O autor explica que parte dos doutrinadores pátrios cometem dois vícios ao estudar o
tema objeto deste trabalho, pois partem de premissas teóricas equivocadas decorrentes do apego
com o direito privado. Conforme seu entendimento, o primeiro vício consiste em admitir que o
Estado possa, assim como o particular, submeter-se ao regime de direito privado. O segundo
diz respeito a estudar o Direito Público tendo como premissa o direito privado e, assim,
considerar a teoria geral do direito privado como teoria geral do direito.192
No que se refere ao primeiro vício, Ricardo Marcondes Martins explica que o regime
privado se fundamenta na liberdade individual e na autonomia privada, o que o torna
incompatível com a natureza do Estado, que nada mais é do que instrumento para a consecução
do bem comum.193
O segundo vício, apontado por Ricardo Marcondes Martins como mais grave que o
anterior, refere-se ao equívoco de parte da doutrina em estudar as empresas estatais a partir do
conceito privado de empresa, qual seja, atividade com finalidade lucrativa. Afirma que se trata
de conceito incompatível com a atuação administrativa, cuja finalidade é a satisfação do
interesse público. Conclui que as empresas estatais nem sequer podem ser consideradas
empresas propriamente ditas, motivo pelo qual seu conceito deve ser reformulado em razão das
particularidades da Administração Pública.194

191

MARTINS, Ricardo Marcondes. Estatuto das empresas estatais à luz da Constituição Federal. In: DAL POZZO,
Augusto Neves; MARTINS, Ricardo Marcondes (coord.). Estatuto jurídico das empresas estatais. São Paulo:
Contracorrente, 2018. p. 28-36.
192
MARTINS, Ricardo Marcondes. Estatuto das empresas estatais à luz da Constituição Federal. In: DAL POZZO,
Augusto Neves; MARTINS, Ricardo Marcondes (coord.). Estatuto jurídico das empresas estatais. São Paulo:
Contracorrente, 2018. p. 28-36.
193
MARTINS, Ricardo Marcondes. Estatuto das empresas estatais à luz da Constituição Federal. In: DAL POZZO,
Augusto Neves; MARTINS, Ricardo Marcondes (coord.). Estatuto jurídico das empresas estatais. São Paulo:
Contracorrente, 2018. p. 28-29.
194
MARTINS, Ricardo Marcondes. Estatuto das empresas estatais à luz da Constituição Federal. In: DAL POZZO,
Augusto Neves; MARTINS, Ricardo Marcondes (coord.). Estatuto jurídico das empresas estatais. São Paulo:
Contracorrente, 2018. p. 24-36.

63

Destaca-se que o mencionado entendimento orienta a conclusão do autor no sentido de
que é a natureza da atividade, ou seja, serviço público ou atividade econômica em sentido
estrito, o critério que determina o regime jurídico das empresas estatais.
Nos itens a seguir serão analisadas características das empresas estatais com o fim de
responder ao problema proposto. Ou seja, a partir das características analisadas, indaga-se se a
espécie da atividade econômica em sentido amplo (critério dicotômico) é o único fator
determinante para a definição do regime jurídico de licitação e contratos das empresas estatais.
3.1 PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
É necessário analisar em que medida a personalidade jurídica de direito privado das
empresas estatais é determinante para a definição de seu regime jurídico, notadamente o regime
jurídico de licitação e contratos.
Inicialmente, deve-se distinguir as pessoas jurídicas de Direito Público das pessoas
jurídicas de direito privado. Segundo Carlos Ari Sundfeld, aquelas são regidas por normas de
Direito Público em sua organização e nas relações com terceiros, ao passo que estas têm sua
estrutura e relações com terceiros estabelecidas por normas de direito privado.195
De acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello, apesar de haver distinção entre pessoa
de Direito Público e pessoa de direito privado, existem diferentes níveis de distinção, já que a
funcionalidade da diferenciação, em algumas situações, é extremamente baixa. O doutrinador
menciona como exemplo as empresas estatais prestadoras de serviços públicos, hipótese em
que a funcionalidade da distinção é mínima em razão da incidência de princípios e regras de
Direito Público fundamentais para a proteção da atividade desempenhada, do controle dos
agentes públicos e da proteção dos administrados. Assim, conforme esse entendimento, é a
atividade desempenhada pela empresa estatal que determina o grau de funcionalidade da
distinção entre pessoas de Direito Público e pessoas de direito privado.196
Em razão dos níveis de funcionalidade da distinção entre pessoas de Direito Público e
de direito privado, Celso Antônio Bandeira de Mello explica que não se deve dar primazia à
personalidade jurídica de direito privado em detrimento do que é realmente essencial, que,
segundo o doutrinador, é seu caráter de ente auxiliar. E é a partir da compreensão de que as
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empresas estatais são entidades auxiliares da Administração Pública que seu regime jurídico
deve ser interpretado.197
No mesmo sentido, Eros Roberto Grau afirma que as empresas estatais sofrem o influxo
de diversos níveis ou modelos de regimes jurídicos. Segundo o doutrinador, para definição
desses regimes, além da análise da atividade desempenhada (serviços públicos ou atividade
econômica em sentido estrito), faz-se necessária a distinção entre o regime jurídico estrutural e
regime jurídico funcional.198
Conforme as lições do doutrinador, o regime jurídico estrutural é seu formato
institucional, ao passo que o regime jurídico funcional se refere ao desenvolvimento das
atividades. No tocante ao desenvolvimento das atividades, pode-se falar em regime jurídico
funcional interno, que é aquele pertinente à relação entre a empresa estatal e o Estado, bem
como em regime jurídico funcional externo, que diz respeito à relação entre a empresa estatal e
terceiros. Na linha de entendimento do autor, o tema relativo à licitação e contratos, por se tratar
de relação da estatal com terceiros, é pertinente ao regime jurídico funcional externo.
Ademais, Eros Roberto Grau explica que não há qualquer interpenetração necessária
entre os regimes estrutural e funcional. Como exemplo, menciona que o princípio da
supremacia do interesse público orienta a atuação estatal no interior da sociedade de economia
mista, ou seja, em seu aspecto estrutural (posição assimétrica em relação aos acionistas
privados). Porém, se o objeto desempenhado por essa entidade for a exploração de atividade
econômica em sentido estrito, seu regime jurídico funcional externo não deve ser orientado pelo
mencionado princípio. Por outro lado, se o objeto da entidade for a prestação de serviço público,
o regime funcional externo deve ser orientado pelo princípio da supremacia do interesse
público. Logo, uma mesma empresa estatal se submete a princípios distintos, que variam
conforme o aspecto estrutural ou funcional da entidade, bem como conforme a atividade
desempenhada.
Em que pese a definição de que as pessoas jurídicas de direito privado são aquelas que
têm sua estrutura e relação com terceiros regidas por normas de direito privado, é incorreto
afirmar que as empresas estatais, pessoas jurídicas de direito privado, regem-se, integralmente,
por normas de direito privado. Essa vedação decorre do fato de que tais entidades integram a
Administração Pública indireta e se submetem a inúmeras normas de Direito Público por
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expressa previsão constitucional, entre as quais se destacam os princípios da Administração
Pública199, o controle das contas pelo Tribunal de Contas200, a obrigatoriedade de realização de
concurso público201 e a vedação de acumulação de empregos públicos202. Assim, afirma-se que
as empresas estatais se submetem a regime jurídico híbrido, o que será mais detidamente
analisado no item a seguir.
3.2 REGIME JURÍDICO HÍBRIDO
A dicotomia Direito Público versus Direito Privado remonta ao Direito romano e desde
então tem sido objeto de polêmicas.
Conforme lições de Florivaldo Dutra de Araújo, desde a origem da dicotomia vários
critérios foram desenvolvidos com o fim de estabelecer as diferenças entre o Direito Público e
o Direito Privado. Entre eles destacam-se: a teoria dos interesses (da utilidade ou do interesse
protegido), segundo a qual o Direito Público se refere ao Estado, aos interesses públicos, ao
passo que o direito privado se refere ao particulares e, portanto, aos interesses privados; a teoria
do sujeito da relação jurídica, que estabelece a distinção de acordo com as partes da relação
jurídica, de modo que a presença da entidade pública atrai a incidência do Direito Público, e
nas relações nas quais estão presentes somente os particulares incide o direito privado; e a teoria
da coordenação/subordinação, cujo traço distintivo entre o Direito Público e o Privado é o poder
de império, isto é, incide o Direito Público nas relações em que existe subordinação entre os
sujeitos e incide o direito privado nas situações em que os sujeitos estão em posição de
igualdade, ou seja, relação de coordenação.203
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Maria João Estorninho explica que a bipartição do Direito em Público e Privado é
produto dos ideais liberais, pois fundamenta-se na distinção entre Estado e sociedade e na
necessária incidência de regras distintas entre eles. A autora esclarece que, em razão da crise
do liberalismo, o Estado assumiu inúmeras atividades antes exercidas pelos particulares, de
modo que o comportamento estatal, até então liberal, alterou-se para intervencionista.
Conforme a autora, ocorreu progressiva invasão do Direito Público nas mais variadas áreas da
vida social e, no sentido contrário, o direito privado passou a influenciar diversos setores do
Estado.204
Em razão da mudança do papel do Estado, ou seja, em função da passagem do Estado
Liberal para o Estado Social de Direito, os limites entre o Direito Público e o Direito Privado
se estreitaram. Nesse sentido, Maria João Estorninho conclui:
Assim, na verdade, pode dizer-se que houve um fenômeno de <<compenetração>>
destes dois domínios e parece-me inevitável reconhecer que estes movimentos de
<<aproximação e inter-ligação dos dois domínios>>, levam a uma situação de
<<miscelânea>> que acaba por dificultar ainda mais a distinção que, de qualquer
modo, há muito já era polêmica.205

A respeito da influência do Direito Privado no âmbito do Direito Público, pode-se
mencionar a adoção do modelo empresarial por meio, inicialmente, das sociedades de
econômica mista e, em seguida, das empresas públicas. O uso do modelo empresarial teve
início, conforme já tratado no capítulo 2, com a ampliação das finalidades estatais, razão pela
qual novas formas de organização passaram a ser utilizadas, e a forma de organização
empresarial, até então empregada somente para o desempenho de atividades privadas, tornouse uma das opções à disposição do Estado para sua organização.
Em relação à influência do Direito Público no âmbito do Direito Privado
especificamente no Direito brasileiro, pode-se mencionar o que parte da doutrina denomina de
constitucionalização do Direito Civil.206 Os princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt
servanda hoje são interpretados à luz dos princípios da boa-fé objetiva207, do combate ao abuso
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do poder econômico e da vedação ao aumento arbitrário dos lucros208, da defesa do consumidor,
da proteção à parte hipossuficiente209, entre outros.
Outro exemplo de influência do Direito Público sobre o Privado é a impossibilidade de
constituição de empresas por particulares como instrumento exclusivo da consecução de
interesses privados, pois o exercício de atividades econômicas pelos particulares por meio de
empresas deve pautar-se nos fundamentos e princípios da ordem econômica. Nessa perspectiva,
é o entendimento de Rafael Wallbach Schwind:
A empresa não é um instrumento de realização exclusiva de interesses privados. Ela
também se vincula à realização dos objetivos consagrados no artigo 3º da Constituição
Federal, que orientam, na realidade, toda a Ordem Econômica. Vale dizer, o sucesso
no desempenho de uma atividade econômica organizada empresarialmente pode
propiciar o desenvolvimento nacional e a construção de uma sociedade menos
desigual. Há, portanto, uma funcionalização da empresa como instrumento de
realização de objetivos nacionais essenciais.210

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, ao tratar da interligação entre o Direito Público e o
Direito Privado e das modificações que ocorreram ao longo do tempo, menciona uma primeira
fase denominada de “primado do direito civil”, seguida da fase da publicização do Direito Civil
e, por fim, da fase do duplo movimento, na qual acontece a privatização do Direito Público
(“chamada, por alguns, de fuga para o direito privado”) e, ao mesmo tempo, a
constitucionalização do direito administrativo. A autora conclui que “os dois movimentos
convergem para um ponto comum, em que o princípio inspirador é o da supremacia do interesse
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público e que não há que se falar em divisibilidade em partes estanques, já que a convergência
do público e privado realça a universalidade do direito”.211
Sobre o tema da intercambialidade dos regimes público e privado, Luciano de Araújo
Ferraz explica que a hibridez do regime jurídico está presente para toda a Administração
Pública, não somente para as empresas estatais. Segundo o autor, as regras de Direito Público
ou de Direito Privado incidirão em maior ou menor medida a depender da pessoa jurídica que
realiza a atividade administrativa, do tipo de atividade desempenhada (regulação, polícia,
serviços públicos, atividade econômica ou fomento), do instrumento jurídico utilizado, da
finalidade pretendida e dos direitos e interesses legitimamente envolvidos.212
Ressalta-se que, apesar de dita intercambialidade existir em vários aspectos das relações
firmadas pela Administração Pública, no caso das empresas estatais essa característica é mais
evidente. A convergência entre público e privado é mais clara nas empresas estatais por variadas
razões, entre as quais se destaca o fato de serem instrumento inicialmente utilizado somente
pelos particulares, em razão da personalidade jurídica de direito privado, e por se tratar de
instrumento obrigatório para a exploração de atividade econômica em sentido estrito, atividade
típica dos particulares.
Nesse sentido, Alexandre Santos de Aragão afirma que se trata de instituto do Direito
Administrativo em que há maior “cambialidade e mútua influência entre o direito público e o
direito privado”.213 De acordo com o doutrinador, existem inúmeros fatores que influenciam na
definição do regime jurídico dessas entidades, já que seu regime jurídico não é constituído
apenas pelo conjunto de elementos do direito privado e do Direito Público, pois esses elementos
interagem e se modificam de acordo com inúmeras variáveis relativas a cada empresa estatal
individualmente considerada. Assim, além de o regime jurídico das empresas estatais ser, regra
geral, híbrido e atípico, não é uniforme, motivo pelo qual o doutrinador conclui que existem
“quase tantos regimes jurídicos quanto empresas públicas e sociedades de economia mista
existentes”.214
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A respeito das variáveis do regime jurídico híbrido, Alexandre Santos de Aragão
menciona a maior ou menor dependência de verbas do ente federativo instituidor da empresa
estatal ou a existência de concorrência com agentes privados no desempenho da atividade.
Afirma que, quanto maior a dependência ou no caso de exercício de atividade sem concorrentes
privados, os elementos de direito privado sofrerão maior influxo da lógica publicista, ao passo
que, se a empresa estatal for independente financeiramente ou exercer atividade em regime de
competição, haverá maior influxo de elementos do direito privado.215 216
Desse modo, afirma-se que, a despeito da submissão das empresas estatais a regime
jurídico híbrido, as inúmeras características específicas dessas entidades dificultam que seja
feita previamente uma definição clara, objetiva e uniforme das regras a que elas se submetem.
Assim, apenas a afirmação de que se submetem a regime jurídico híbrido não é suficiente para
avaliar se a natureza da atividade é o único fator determinante para a definição do regime
jurídico das empresas estatais, razão pela qual no item a seguir será analisado o conceito de
empresa.
3.3 CONCEITO DE EMPRESA
Inicialmente, é importante mencionar a origem do conceito de empresa, que, segundo
Marçal Justen Filho, “foi o instrumento consagrado a partir da Revolução Industrial para
implementar a atividade econômica eficiente”. De acordo com o doutrinador, “a empresa é o
meio de organizar a atividade econômica segundo parâmetros de racionalidade”.217
Ainda conforme Marçal Justen Filho, o conceito de empresa foi objeto de estudo por
toda a doutrina que se dedica ao Direito Empresarial, sendo o trabalho de Alberto Asquini
apontado como o que retrata a síntese desses estudos.218
De acordo com Alberto Asquini, o conceito de empresa comporta inúmeros
significados. No aspecto econômico, significa “toda organização de trabalho e de capital tendo
como fim a produção de bens ou serviços para troca”. Já em relação ao aspecto jurídico, o
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conceito de empresa possui quatro sentidos, quais sejam: o sentido subjetivo, segundo o qual a
expressão empresa tem a conotação de sujeito que atua como empresário, ou seja, desempenha
e organiza a atividade empresarial; o sentido funcional, no qual a expressão empresa tem
significado de atividade empresarial, ou seja, atividade economicamente organizada para a
produção ou circulação de bens ou serviços; o sentido objetivo, que se refere à empresa como
patrimônio, ou seja, o conjunto de bens empregados no desempenho da atividade empresarial;
e o sentido corporativo, cujo significado é de empresa como instituição, isto é, organização em
que se associam os esforços dos empresários e empregados para a realização de objetivos
determinados.219
Importante lembrar, conforme já mencionado neste capítulo, que, para Ricardo
Marcondes Martins, o conceito de empresa é privado e significa atividade com finalidade
lucrativa.220 De acordo com o doutrinador, em razão do disposto no artigo 966 do Código Civil,
segundo o qual “considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica
organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços”221, empresa é sinônimo de
atividade, e o empresário é aquele que a exerce.222
Nota-se, portanto, que o doutrinador utiliza o sentido funcional de empresa mencionado
por Alberto Asquini, porém acrescenta o elemento lucro como característica essencial da
empresa. No que se refere à finalidade lucrativa, o tema será abordado no item seguinte.
Antes de abordar especificamente o conceito de empresa, é necessário destacar o
entendimento de Maria Sylvia Zanella Di Pietro segundo o qual o Direito Administrativo possui
como objeto de estudo três tipos de institutos, quais sejam: aqueles que não têm equivalente no
direito privado e são integralmente regidos pelo Direito Administrativo, como é o caso, por
exemplo, dos serviços públicos típicos (segurança, justiça, polícia, intervenção, regulação,
controle), das autarquias, da desapropriação; os institutos que têm paralelo no Direito Civil e
que constituem categoria jurídica definida pela teoria geral do direito e são regidos pelo Direito
Administrativo, tais como a propriedade pública, os contratos administrativos, fundação de
Direito Público e a servidão administrativa; e, por fim, aqueles institutos de Direito Privado,
219
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regidos pelo Direito Civil ou Comercial, com derrogações maiores ou menores impostas pelo
Direito Público, a exemplo dos bens privados do Estado (bens dominicais) e dos contratos de
direito privado (locação, compra e venda, comodato).223
De acordo com Maria Sylvia Zanella Di Pietro, no caso dos institutos de direito privado,
regidos pelo Direito Civil ou Comercial, com as derrogações de Direito Público, a regra é a
incidência das normas de direito privado, exceto se houver norma expressa que o derrogue. A
identificação das normas do regime jurídico de Direito Público depende da discricionariedade
do legislador, que não existirá nas hipóteses em que houver previsão constitucional que obrigue
a Administração Pública a utilizar o Direito Privado.224
Ainda de acordo com as lições de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, as empresas estatais
são institutos de direito privado, regidos pelo Direito Civil ou Comercial, com derrogações de
Direito Público, e, em razão do previsto no artigo 173, § 1º, II, da CR/1988225, que trata das
empresas estatais que atuam no domínio econômico, afirma que as derrogações de Direito
Privado admitidas são somente aquelas expressamente previstas no texto constitucional, de
modo que as empresas estatais se submetem a regime jurídico híbrido, já que em algumas
situações igualam-se às empresas privadas e em outras submetem-se ao regime jurídico das
pessoas jurídicas de Direito Público.226
A despeito de concordar com a afirmação de que as empresas estatais se submetem a
regime jurídico híbrido, entende-se que o conceito de empresa deve ser analisado como
categoria jurídica, que, segundo José Cretella Júnior, são “formulações genéricas, in abstracto,
com suas conotações essenciais, ainda não comprometidas com nenhum dos dois ramos em que
se divide a ciência jurídica. Trata-se das figuras, in genere, comuns ao direito público e ao
privado”227. Portanto, entende-se que empresa não é instituto do Direito Privado, mas categoria
jurídica definida pela teoria geral do direito.
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Nesse sentido, deve-se analisar o que, de fato, caracteriza o formato empresarial e,
somente após a definição dessas características, proceder aos ajustes das especificidades
decorrentes dos traços típicos do Direito Privado ou do Direito Público. Trata-se de analisar o
conceito essencial de empresa e eliminar aquilo que é considerado acessório.228 Pode-se afirmar
previamente que, em razão da submissão das empresas estatais a regime jurídico híbrido, as
especificidades, ou seja, aquilo que será considerado acessório, decorrerá tanto do Direito
Privado, quanto do Direito Público.
Entende-se, a partir da síntese de sentidos proposta por Alberto Asquini, que os
conceitos de empresa identificados por ele nada mais são que formulações genéricas, com
características essenciais, sem comprometimento com o direito privado.
No sentido subjetivo, ou seja, sentido de sujeito que atua como empresário ao
desempenhar e organizar a atividade empresarial, não há qualquer especificidade no
significado. O Estado, ao organizar e desempenhar atividade econômica em sentido amplo por
meio das empresas estatais, atua como empresário no aspecto subjetivo da expressão, assim
como o particular que organiza e explora atividade econômica por meio do modelo empresarial.
Em relação ao aspecto funcional do conceito de empresa, qual seja, empresa como
atividade empresarial, isto é, atividade economicamente organizada para a produção ou
circulação de bens ou serviços, também não há nenhuma especificidade no significado, apenas
formulação genérica compatível tanto com o Direito Privado quanto com o Direito Público.
Conforme mencionado no item 2.1, as atividades econômicas destinam-se a satisfazer
as necessidades da coletividade por meio da utilização de bens e serviços 229, e essas
necessidades poderão ser satisfeitas por particulares ou pelo Estado. Serão satisfeitas
obrigatoriamente pelo Estado quando constituírem serviços públicos ou excepcionalmente
quando se tratar de atividade econômica em sentido estrito, e serão desenvolvidas
necessariamente por meio do modelo empresarial no caso das atividades econômicas em sentido
estrito e serviços públicos em regime de concorrência.
A respeito do sentido funcional do conceito de empresa e de sua compatibilidade com a
atuação empresarial do Estado, Rafael Wallbach Schwind explica:
A acepção funcional é a mais relevante para o presente estudo. Ela indica que a
empresa consiste numa determinada forma de organização de atividades, de natureza
econômica, que se reputa mais apropriada para os objetivos buscados. Nesse sentido,
a empresa corresponde a um ferramental, ou seja, a uma técnica de organização dotada
228
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de determinadas características que a fazem mais apropriada para o desenvolvimento
de atividades econômicas. Assim, desejando-se desempenhar uma atividade
econômica de forma mais eficiente, o modo de organização mais apropriado é o
empresarial.230

Tendo em vista que o Estado, assim como os particulares, utiliza as empresas (modelo
empresarial) com o fim de organizar atividade de produção ou circulação de bens e serviços, o
sentido funcional é também formulação genérica.
No tocante ao sentido objetivo, ou seja, empresa como sinônimo de patrimônio, também
se trata de formulação genérica e, portanto, compatível tanto com a atuação empresarial do
Estado quanto com a atuação empresarial dos particulares.
Conforme Floriano de Azevedo Marques Neto, o patrimônio público corresponde “ao
conjunto de bens materiais e imateriais, inclusive direitos e receitas, de propriedade das pessoas
de direito público”. O patrimônio privado, por sua vez, corresponde “a todo acervo de bens de
uma pessoa, incluindo aí as disponibilidades financeiras”.231
Independente da divergência232 sobre a natureza pública ou privada dos bens das
empresas estatais, fato é que as empresas criadas pelo Estado possuem patrimônio próprio,
conforme expressamente consta da definição legal de empresa pública (artigo 3º, I, da Lei nº
13.303/2016233). Assim, o sentido objetivo de empresa nada mais é que formulação genérica
compatível tanto com o Direito Público quanto com o Direito Privado.
No que se refere ao sentido corporativo, qual seja, organização em que se associam os
esforços dos empresários e empregados para a realização de objetivos determinados, trata-se de
formulação genérica, do mesmo modo que os demais sentidos. Assim como as empresas
privadas, as empresas estatais são constituídas para a realização de objetivos determinados,
mediante a associação de esforços.
Tendo em vista a conclusão de que o conceito de empresa constitui categoria jurídica
(formulação genérica), pode-se afirmar que consistem em especificidades das empresas
estatais, por exemplo, a necessidade de lei que autorize sua criação, a obrigatoriedade de
cumprimento dos princípios da Administração Pública, a submissão a controle pelo Tribunal
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de Contas, a contratação de empregados mediante a realização de concurso público e a
submissão à regra que veda a acumulação de empregos públicos. Ademais, em razão de a
satisfação do interesse público consistir na finalidade das empresas estatais, assim como de toda
e qualquer atuação estatal, bem como de o lucro consistir na finalidade das empresas privadas,
no item seguinte o lucro será analisado como especificidade das empresas estatais.
3.3.1 Empresas estatais e o lucro
Conforme mencionado no capítulo 2, desde a origem da instituição das sociedades de
economia mista pelo Estado, parte da doutrina afirmava a incompatibilidade desse instrumento
com a atuação do Estado sob o argumento de que o interesse público, finalidade da atuação
estatal, é inconciliável com o lucro, que constitui a finalidade da associação dos particulares.234
Essa divergência, apesar de remontar à origem das sociedades de economia mista, ainda é objeto
de debate na doutrina.235
A respeito da incompatibilidade da finalidade lucrativa com a atuação estatal, ressaltase entendimento segundo o qual a incompatibilidade não é exclusiva das sociedades de
economia mista, mas do uso do modelo empresarial pelo Estado, independente da espécie
(sociedade de economia mista ou empresa pública). Nesse sentido, Ricardo Marcondes Martins
explica que o conceito de empresa é atividade com finalidade lucrativa, e esta é incompatível
com a atuação estatal, concluindo que as empresas estatais não são empresas propriamente
ditas. Além disso, o doutrinador afirma que, ainda que a empresa estatal gere superávit
econômico, este não pode ser considerado lucro, já que os conceitos de atividade estatal e de
lucro são incompatíveis. Transcreve-se trecho das lições do doutrinador:
[...] se o lucro é o resultado final de uma atividade que tem por finalidade principal
obter maior vantagem econômica possível (premissa maior), se a atividade estatal não
pode ter por objeto principal a obtenção de maior vantagem econômica (premissa
menor), o resultado da atividade estatal jamais pode ser qualificado como lucro
(conclusão). Por conseguinte, eventual superávit econômico da atividade estatal,
mesmo quando se tratar da exploração de atividade econômica, não terá natureza
jurídica de lucro. Atividade estatal e lucro são, em suma, conceitos incompatíveis.
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Ora, se o aspecto fundamental do conceito de empresa é a busca do lucro, e essa busca
é incompatível com a atividade estatal, é fácil perceber: as chamadas “empresas
estatais” não são, propriamente, empresas. 236

Por outro lado, existe entendimento no sentido de que há compatibilidade da finalidade
lucrativa com a atuação estatal, já que o uso do modelo empresarial foi expressamente admitido
no texto constitucional. Nesse sentido, Jacintho Arruda Câmara explica que o lucro é inerente
ao conceito de empresa e que é exatamente a busca pelo lucro, para a realização do interesse
público, que configura uma das principais razões para a opção pelo modelo empresarial.237
Conforme mencionado no item 3.3, entende-se que o conceito de empresa deve ser
considerado como categoria jurídica, de modo que o uso do modelo empresarial é compatível
tanto com a atuação privada, quanto com a atuação estatal. O lucro, por sua vez, deve ser
analisado como especificidade e, por essa razão, tem peculiaridades que variam de acordo com
o titular da empresa: Estado ou particular.
Nas empresas privadas o lucro é a finalidade principal, ao passo que nas empresas
estatais, assim como em toda e qualquer atuação do Estado, a finalidade é o interesse público.
Logo, a atuação empresarial do Estado é incompatível com a finalidade lucrativa, o que não
autoriza afirmar que exista incompatibilidade da atuação empresarial do Estado com o lucro.
Em relação à compatibilidade da atuação empresarial do Estado com o lucro, é
necessário relembrar, conforme já mencionado neste capítulo, que uma das razões para a adoção
do modelo empresarial pelo Estado é a eficiência dos particulares na organização da atividade
econômica por meio de empresas.238
Entende-se que essa eficiência dos particulares consiste, entre outros fatores, nos
resultados econômicos positivos por eles alcançados. Logo, pode-se afirmar que a atuação
empresarial do Estado deve ser orientada pela eficiência em sua faceta econômica, ou seja,
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obtenção do melhor resultado econômico possível, minimização de custos e gastos públicos e
maximização de receitas.239 240
Ressalta-se que a atuação administrativa, não apenas a empresarial, deve ser orientada
pela eficiência, conforme expressamente previsto no artigo 37 da CR/1988. Segundo as lições
de Onofre Alves Batista Júnior, a eficiência consiste em mandamento constitucional de
maximizar a busca pelo bem comum. Conforme o autor, os aspectos da ideia nuclear de
eficiência são a eficácia, que consiste na coordenação dos interesses envolvidos para
potencializar a satisfação do bem comum, e a eficiência stricto sensu, que significa a
“necessidade de articulação coordenada e finalisticamente orientada dos meios” e cada um
desses aspectos possui diversificadas facetas, quais sejam: universalidade de resultados,
produtividade, economicidade, qualidade, celeridade e presteza, continuidade na prestação de
serviços públicos e desburocratização.241
Onofre Alves Batista Júnior explica que a Administração Pública não pode ignorar os
aspectos da ideia central de eficiência (eficácia e eficiência stricto sensu), no entanto pode dar
primazia a determinadas facetas em detrimento de outras. Além disso, afirma que, em razão de
o conceito de eficiência ser relativo, seu conteúdo é alterado conforme o tipo de atuação
administrativa. Logo, pode-se afirmar que o conceito de atuação eficiente do Estado é variável
conforme a natureza empresarial ou não da atuação. Assim, nas hipóteses de atuação
empresarial, o Estado deve estar atento à faceta econômica da eficiência.242
Destaca-se que afirmar que o Estado deve estar atento à faceta econômica da eficiência
não significa dizer que a atuação empresarial do Estado deve ter finalidade lucrativa, já que a
única finalidade da atuação estatal deve ser o interesse público. Todavia, significa que o
interesse público almejado deve ser compatibilizado com a atuação empresarial eficiente do
Estado.
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Entende-se que a compatibilização do interesse público com a atuação empresarial do
Estado deve ocorrer, regra geral, do seguinte modo: sempre que o interesse público puder ser
alcançado concomitantemente com a atuação lucrativa do Estado, esta deverá ser a opção
estatal. Por outro lado, sempre que o interesse público somente puder ser alcançado por meio
da redução ou até mesmo da inexistência do lucro, esta deve ser a escolha do Estado. Nessa
situação de conflito, dar prioridade à obtenção do lucro constitui desvio de finalidade, já que a
realização do interesse público deve ser, sempre, o fim último da atuação estatal.243
Ademais, ressalta-se que a especificidade do lucro não varia apenas em relação ao titular
da empresa (Estado ou particular), mas também conforme a espécie de empresa (sociedade de
economia mista ou empresa pública). Conforme as lições de Mário Engler Pinto Júnior e
Henrique Motta Pinto, a distinção entre as espécies de empresas estatais consiste na forma como
a conciliação será operacionalizada, especificamente na delimitação do limite ao sacrifício da
lucratividade. Segundo os autores, nas sociedades de economia mista, a oposição entre
finalidades aparentemente diversas (interesse público versus finalidade lucrativa) não admite
obrigatoriamente o afastamento de nenhuma delas, já que é necessário conciliar os interesses
por meio de estruturas procedimentais internas, “mediante o arbitramento da margem de lucro
ideal pelos órgãos de administração, sem necessariamente suprimi-la nem maximizá-la”.244 No
caso das empresas públicas, por não existir conflito interno entre interesses dos sócios, a
ponderação da lucratividade e do interesse público deve considerar a sustentabilidade da
companhia a longo prazo.
Desse modo, conclui-se que a especificidade do lucro nas empresas estatais consiste na
necessidade de compatibilizar a finalidade da atuação estatal (persecução de interesse público)
com a atuação lucrativa (eficiência em sua faceta econômica), bem como na necessidade de a
compatibilização levar em consideração a espécie de empresa estatal (sociedade de economia
mista ou empresa pública).
Ainda em relação às diretrizes gerais para a definição do regime jurídico de licitação e
contratos das empresas estatais, resta avaliar as atividades desempenhadas por essas entidades
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com o fim de compreender se a natureza delas repercute na definição do regime de licitação e
contratos.
3.4 ATIVIDADES DAS EMPRESAS ESTATAIS
Conforme relata Ricardo Marcondes Martins, quando do surgimento das empresas
estatais no Brasil, havia entendimento no sentido de que, em razão de serem pessoas jurídicas
de direito privado, submetiam-se integralmente ao regime jurídico de direito privado. Trata-se,
segundo o doutrinador, da primeira fase do regime jurídico a que se submeteram as empresas
estatais, cuja relevância, na atualidade, é apenas histórica.245
Em 1973, em razão da publicação da monografia intitulada Prestação de serviços
públicos e administração indireta, de autoria de Celso Antônio Bandeira de Mello, teve origem
o entendimento de que o regime jurídico das empresas estatais deve variar conforme a atividade
desempenhada. O cerne da monografia era o fato de o regime dos serviços públicos ser distinto
do regime das atividades econômicas em sentido estrito, razão pela qual as empresas estatais
deveriam ser classificadas conforme o critério dicotômico, ou seja: empresas estatais
prestadoras de serviços públicos versus empresas estatais exploradoras de atividades
econômicas.246
Com a promulgação da Constituição da República de 1988 ocorreu a consolidação do
entendimento doutrinário e sedimentou-se, com fundamento no cotejo entre os artigos 173 e
175, a dicotomia das empresas estatais em prestadoras de serviços públicos e exploradoras de
atividades econômicas.247
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O artigo 173 da CR/1988, conforme analisado no capítulo 2, trata das atividades
econômicas em sentido estrito, cuja titularidade é dos particulares, e o exercício pelo Estado
somente poderá ocorrer em caráter excepcional. Assim, a atribuição de regime jurídico
predominantemente de direito privado às empresas estatais exploradoras de atividade
econômica em sentido estrito justifica-se em razão de essa atividade ser típica da iniciativa
privada, cujos fundamentos são a livre iniciativa e a livre concorrência. Desse modo, quando
da excepcional intervenção estatal, as empresas estatais deverão se submeter a tratamento
jurídico semelhante àquele conferido às empresas privadas. Isso porque submeter essas
empresas estatais a regime jurídico diferente daquele aplicado às empresas privadas ocasionaria
concorrência desleal.248
Já o artigo 175 da CR/1988 trata dos serviços públicos, cuja titularidade é estatal e a
prestação deve ser efetivada diretamente pelo Estado ou indiretamente por meio de concessão
ou permissão. Conceitua-se serviço público como toda utilidade ou comodidade material cuja
finalidade é a satisfação da coletividade, usufruído singularmente e prestado pelo Estado, direta
ou indiretamente, sob regime jurídico de direito público.249 É exatamente em razão do critério
formal de definição do serviço público, qual seja, submissão ao regime jurídico de direito
público, que, de acordo com o critério dicotômico, as empresas estatais prestadoras de serviços
públicos atraem em maior medida o regime jurídico de direito público.
A respeito da distinção dos regimes jurídicos das empresas estatais conforme a natureza
da atividade (critério dicotômico), transcreve-se explicação de Celso Antônio Bandeira de
Mello:
[...] Aliás, as próprias entidades em causa também comportam uma diversidade de
regimes conforme sejam prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade
econômica.
Com efeito, é preciso distinguir as sociedades de economia mista e empresas públicas
em duas distintas espécies – a saber: prestadoras de serviços públicos e exploradoras
de atividade econômica -, pois o regime de umas e outras não é idêntico. Ambas, pelas
razões já expostas, inobstante sejam constituídas sob forma de direito privado, sofrem
o impacto de regras de direito público. As primeiras, entretanto, são alcançadas por
econômica e seu dever de licitar. In: FIGUEIREDO, Marcelo; PONTES FILHO, Valmir (org.). Estudos de
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esses preceitos com uma carga mais intensa do que a que ocorre com as segundas, o
que é perfeitamente compreensível.
Deveras, as prestadoras de serviço público desenvolvem atividade em tudo e por tudo
equivalente aos misteres típicos do Estado e dos quais este é o senhor exclusivo.
[...]
Já as exploradoras de atividade econômica protagonizam seu empenho em um campo
que é, por definição, o terreno próprio dos particulares, das empresas privadas, e ao
qual o Estado só por exceção pode acorrer na qualidade de personagem empreendedor;
ainda assim, este papel lhe é facultado apenas quando houver sido acicatado por
motivos de alta relevância. Em tal hipótese, contudo, justamente para que não se
instaure uma “concorrência desleal” com os particulares, a entidade governamental
terá de comparecer despojada dos atributos que acompanham os entes
governamentais.250

Segundo a parcela da doutrina que defende o critério dicotômico, o regime jurídico de
licitação e contratos das empresas estatais também deve variar de acordo com a natureza da
atividade desempenhada pela entidade251, conforme será detidamente analisado no capítulo 4.
A despeito de o critério dicotômico das empresas estatais ter ampla aceitação na doutrina
e jurisprudência pátrias, parte da doutrina252 afirma que alguns fatores justificam a necessidade
de revisão dessa classificação. Entre eles destacam-se a prestação de alguns serviços públicos
em ambiente competitivo, o desempenho simultâneo de serviço público e atividade econômica
em sentido estrito, a personalidade jurídica de direito privado e a existência de empresas estatais
cujo objeto é diverso da prestação de serviço público ou exploração de atividade econômica em
sentido estrito, como, por exemplo, as empresas estatais que exercem poder de polícia.
Nesse sentido, Marçal Justen Filho afirma que o critério dicotômico constitui reflexo de
certo momento histórico e que não é mais condizente com a atualidade, de modo que outros
elementos devem ser levados em consideração com o fim de definir as regras aplicáveis às
empresas estatais.253
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Nessa perspectiva, Vitor Rhein Schirato explica que qualquer fórmula genérica para
definir o regime jurídico das empresas estatais está fadada ao fracasso e que a modulação do
regime depende não somente da atividade empreendida, como também do grau de abertura à
iniciativa privada.254
Do mesmo modo, Dinorá Adelaide Musetti Grotti, ao analisar a evolução dos serviços
públicos e a delimitação do respectivo regime jurídico, afirma que não é possível apontar
respostas de maneira global utilizando-se como parâmetro apenas o caráter público ou privado
de determinado serviço, pois há inúmeras variáveis que influenciam as regras incidentes sobre
determinada atividade, de modo que não há que se falar em uniformidade de regime jurídico
em relação a todos os serviços públicos.255
Diante disso, com o fim de responder ao problema proposto neste trabalho, qual seja, se
o critério dicotômico é determinante para a definição do regime jurídico de licitação e contratos
das empresas estatais, faz-se necessário analisar quais são os apontamentos feitos pela doutrina
a respeito da necessidade de revisão do critério dicotômico (serviço público versus atividade
econômica em sentido estrito).
3.4.1 Críticas ao critério dicotômico como determinante do regime jurídico das
empresas estatais
Conforme mencionado no item anterior, parte da doutrina afirma que o critério
dicotômico é insuficiente para definir o regime jurídico a que as empresas estatais se submetem.
Entre as razões apontadas para justificar a mencionada insuficiência, destacam-se: a inserção
da competitividade na prestação de alguns serviços públicos; a personalidade jurídica de direito
privado das empresas estatais; o desempenho simultâneo de serviços públicos e atividades
econômicas em sentido estrito por uma única empresa estatal, bem como a existência de
empresas estatais com objeto distinto dos serviços públicos e das atividades econômicas em
sentido estrito.256
254

SCHIRATO, Vitor Rhein. As empresas estatais no direito administrativo econômico atual. São Paulo: Saraiva,
2016. p. 61.
255
GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. Evolução da teoria do serviço público. In: CAMPILONGO, Celso
Fernandes; GONZAGA, Alvaro de Azevedo; FREIRE, André Luiz (coord.). Enciclopédia jurídica da PUC-SP.
São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Tomo: Direito Administrativo e Constitucional.
p. 24.
256
COSTÓDIO FILHO, Ubirajara. Análise crítica da dicotomia serviços públicos x atividades econômicas no
direito brasileiro. Revista de Direito Público da Economia RDPE, Belo Horizonte, ano 4, n. 15, p. 197-224,
jul./set. 2006. JUSTEN FILHO, Marçal. Empresas estatais e a superação da dicotomia “prestação de serviço
público/exploração de atividade econômica”. In: FIGUEIREDO, Marcelo; PONTES FILHO, Valmir (org.).
Estudos de Direito Público: em homenagem a Celso Antônio Bandeira de Mello. São Paulo, Malheiros, 2006.
p. 409. GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. Evolução da teoria do serviço público. In: CAMPILONGO, Celso

82

No que se refere à inserção da competitividade na prestação de alguns serviços públicos
como fator de insuficiência do critério dicotômico, parcela da doutrina afirma que esse fator
atenua a distinção entre os serviços públicos e as atividades econômicas em sentido estrito.257
Conforme já mencionado, uma das características fundamentais das atividades
econômicas em sentido estrito é o fato de ser orientada pela livre concorrência. Logo, em razão
de alguns serviços públicos serem prestados em regime de concorrência, atenua-se
sobremaneira a distinção entre as duas espécies de atividades econômicas.
Nesse sentido, ressalta-se a explicação de Floriano de Azevedo Marques Neto, que
afirma que o que é relevante na atualidade para definir o regime jurídico das empresas estatais
é não somente a atividade desempenhada, mas também se esta é desenvolvida ou não em
ambiente competitivo. Ao tratar especificamente das normas de licitação e contratação das
empresas estatais, o doutrinador explica que permitir a atuação da empresa estatal em regime
de mercado e, ao mesmo tempo, submetê-la ao regime jurídico rígido da Administração Pública
direta e autárquica é contraditório, já que a rigidez das normas pode prejudicar a atuação da
empresa e, por consequência, impedir a consecução do interesse público.258 Destaca-se que o
tratamento diferenciado das empresas estatais que atuam no mercado, tanto com a imposição
de normais mais rígidas, quanto com a concessão de vantagens não conferidas às empresas
privadas, pode ocasionar concorrência desleal, o que é vedado pelos §§ 1º e 2º do artigo 173 da
CR/1988, cujo cerne é impedir a deslealdade na concorrência entre as empresas que atuam no
mercado.
Conforme abordado no capítulo 2, entende-se que o modelo empresarial é obrigatório
tanto para as atividades econômicas em sentido estrito, quanto para os serviços públicos
prestados em regime de concorrência. Logo, para fins de definição do instrumento de
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organização administrativa, a distinção é insuficiente, já que, além da natureza da atividade, é
necessário verificar a existência ou não de concorrência.
Em outro sentido, parte da doutrina refuta o critério dicotômico das empresas estatais
sob o argumento de que a classificação dessas entidades conforme a atividade desempenhada
desconsidera a personalidade jurídica de direito privado, ou seja, ignora seu formato
empresarial, o que resulta na publicização do regime jurídico, notadamente daquelas empresas
estatais que prestam serviços públicos.259
Nesse sentido, Carlos Ari Sundfeld e Rodrigo Paganini Souza explicam que a
constituição das empresas estatais teve, inicialmente, a intenção de despublicização, ou seja, de
permitir o desenvolvimento do Estado sem a rigidez que caracteriza o regime público. Porém
afirmam que o propósito original foi substituído pela publicização, em razão da desconfiança
da doutrina administrativista pátria com o formato empresarial.260 Transcreve-se trecho da
explicação dos doutrinadores:
A opção é legítima na medida em que não traz em si qualquer imoralidade ou
ilegalidade (lembre-se de que as estatais não são um “pecado tolerado”, mas um
modelo de organização da Administração Pública constitucionalmente previsto).
Ademais, a opção tem o deliberado intento de despublicização porque, afinal, afirmar
que certas entidades sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas
(como fez o art. 173 da Constituição de 1988 originalmente e ainda faz após a
alteração sofrida na década de 90) não é algo vazio de significado, mas expressão
firme e eloquente de um intento muito importante. Não é indiferente a criação de uma
empresa estatal ou de uma autarquia para a realização de determinado cometimento
público. Claramente, a opção pela empresa é uma opção inequívoca pelo modus
operandi empresarial, radicalmente oposto ao paradigma burocrático de atuação
estatal típico das autarquias.
[...]
Em suma, a opção do legislador pela criação de entidade sob o figurino empresarial é
claramente uma opção pelo modus operandi – ágil, flexível e especialmente
comprometido com resultados -, o que resulta na necessidade de derrogação do regime
publicístico a que se sujeitará a criatura.261
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Outro fator apontado pela doutrina para afirmar a insuficiência do critério dicotômico é
o desempenho simultâneo da prestação de serviço público e exploração de atividade econômica
em sentido estrito por uma mesma empresa estatal.262
Nesse sentido, Marçal Justen Filho explica que a incorporação de concepções gerenciais
mais modernas, que buscam aumentar o lucro e a eficiência, fizeram com que as empresas
estatais, em especial as prestadoras de serviços públicos, realizassem negócios distintos
daqueles que são seu objeto principal de atuação. Assim, uma única empresa estatal,
simultaneamente, presta serviço público e explora atividade econômica em sentido estrito, o
que dificulta a definição das normas que serão aplicáveis a essa entidade.263
Ao tratar do desempenho simultâneo das duas atividades, Marçal Justen Filho afirma
não somente a viabilidade jurídica da exploração das atividades econômicas em sentido estrito
pelas empresas estatais prestadoras de serviços públicos, como o “dever de ampliar ao máximo
a exploração de projetos associados, conexos ou conjugados com a prestação de serviços
públicos, sob pena de violar os princípios de direito público”264. Não se trata, conforme trecho
transcrito, de discricionariedade, mas de cumprimento de dever:
Em face da situação concreta, o Estado tem o dever de obter os maiores rendimentos
possíveis quanto a oportunidades econômicas geradas pela prestação de serviços
públicos. Portanto, não seria facultado ao ente estatal, sob a invocação de
discricionariedade, ignorar o potencial de negócios existente numa atividade de
serviço público. Essa seria decisão não compatível com o dever de obter a melhor
rentabilidade possível o desempenho de suas atribuições – presumindo-se, é claro, que
a exploração conjunta se configure, sob o prisma empresarial, como apta a produzir
resultados satisfatórios.265

O doutrinador conclui que, em razão de o regime jurídico aplicável à empresa estatal
decorrer, conforme o critério dicotômico, da natureza da atividade e não da espécie de entidade
estatal, o desempenho simultâneo de serviço público e atividade econômica em sentido estrito
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somente pode conduzir à pluralidade de regimes jurídicos, o que, a despeito de ser
problemático, é melhor do que “a tentativa de uniformizar o regime jurídico das entidades”.266
Por fim, parte da doutrina menciona, para fundamentar a insuficiência do critério
dicotômico, o fato de existirem inúmeras empresas estatais que desempenham atividades
diversas da prestação do serviço público ou exploração de atividade econômica em sentido
estrito, tais como o poder de polícia, o fornecimento endógeno de bens e serviços, a execução
de obras públicas e o fomento.267
Em relação às empresas estatais que exercem poder de polícia268, ressalta-se a
divergência doutrinária a respeito da possibilidade de essas entidades exercerem esse tipo de
atividade.269
O entendimento no sentido da impossibilidade jurídica do exercício do poder de polícia
por essas empresas fundamenta-se em duas razões principais, quais sejam, a impossibilidade de
exercício de poder de polícia por entidade com personalidade jurídica de direito privado e a
incompatibilidade do exercício desse poder com o regime celetista dos empregados públicos.270
Em outro sentido, José Vicente Santos de Mendonça afirma que as empresas estatais
podem exercer poder de polícia, porém ressalva a necessidade do cumprimento de três
requisitos de cautela, quais sejam: (a) não podem ser sociedade de economia mista em razão
do conflito de interesses que a presença de capital privado pode ensejar; (b) não podem intervir
concorrencialmente na economia; e (c) seu objeto principal deve ser a prestação de serviço
público e não o exercício do poder de polícia.271
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Ressalta-se decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso
Especial nº 817.534/MG, interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face
da Empresa de Trânsito e Transporte de Belo Horizonte S/A (BHTRANS), sociedade de
economia mista criada pelo Município de Belo Horizonte/MG, no sentido da delegabilidade
parcial do poder de polícia.272
É necessário destacar que não é objeto deste trabalho analisar o poder de polícia e todas
as peculiaridades inerentes à atividade e eventuais repercussões na organização e
funcionamento das empresas estatais que o exercem. Todavia a referência à divergência
doutrinária, bem como ao “caso BHTRANS” foi feita com o objetivo de constatar a existência
de empresas estatais que exercem poder de polícia e como esse fato repercute, para parcela da
doutrina273, na insuficiência do critério dicotômico das empresas estatais.
No tocante às empresas estatais instituídas para a produção de bens e prestação de
serviços usufruídos pela própria Administração Pública274, há entendimento no sentido de que
não consistem em serviços públicos, nem atividades econômicas em sentido estrito275, motivo
empresas estatais. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 239, p. 209-240, jan. 2005; e FIDALGO,
Carolina Barros. O Estado empresário: das sociedades estatais às sociedades privadas com participação
minoritária do Estado. São Paulo: Almedina, 2017. p. 211-220.
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pelo qual são também apontadas como uma das razões justificadoras da insuficiência da
dicotomia das empresas estatais em razão da natureza da atividade.276
Nesse sentido, ressalta-se o entendimento de Vitor Rhein Schirato, segundo o qual o
objeto dessas empresas estatais não constitui serviço público, tampouco atividade econômica
em sentido estrito. Afirma que se trata de atividade meio e a inclui na noção de função pública,
assim como as demais atividades fim típicas de Estado.277
Do mesmo modo, Igor Volpato Bedone afirma que o fornecimento de bens e serviços
produzidos pela própria estrutura da Administração Pública não constitui serviço público nem
atividade econômica em sentido estrito. Segundo o autor, trata-se de verdadeiro “tertium genus
em relação à dicotomia tradicional”, já que não ocorre prestação de utilidades materiais
diretamente fruíveis pela população, não há oferta de bens e serviços em regime de concorrência
e não ocorre prejuízo ao setor privado, que continua livre para explorar a atividade.278
Ressalta-se o entendimento de Marçal Justen Filho, segundo o qual existe a
possibilidade de empresas estatais desempenharem serviços de apoio ao Estado, atividades que
não se confundem com o serviço público ou a atividade econômica em sentido estrito. Porém,
em sentido diverso aos entendimentos acima mencionados, o doutrinador conclui que se
submetem ao mesmo regime aplicável às empresas estatais prestadoras de serviços públicos.
Logo, o exercício de atividades que não consistem em serviços públicos ou atividades
econômicas em sentido estrito não é tratado pelo doutrinador como justificativa para a
insuficiência do critério dicotômico.279
Em relação às empresas estatais que executam obras públicas, há entendimento no
sentido de que sua existência comprova a insuficiência do critério dicotômico, já que o objeto
por elas desempenhado não consiste em serviços públicos ou atividades econômicas em sentido
estrito.280
De acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello, as empresas estatais que executam
obras públicas em nada prejudicam o critério dicotômico por ele proposto. O doutrinador
esclarece que se trata de empresas estatais que desenvolvem atividades “de índole pública
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propriamente”, motivo pelo qual se submetem ao “influxo mais acentuado de princípios e regras
de Direito Público”. Desse modo, conclui que essas empresas se submetem às mesmas normas
aplicáveis às empresas estatais prestadoras de serviços públicos.281
Em sentido oposto, Igor Volpato Bedone aponta a existência de empresas estatais que
executam obras públicas como uma das razões que justificam a insuficiência do critério
dicotômico. Conforme o autor, de acordo com o conceito proposto por Celso Antônio Bandeira
de Mello, os serviços públicos são distintos das obras públicas, razão pela qual a dicotomia por
ele proposta “é insuficiente desde seu nascedouro”. Ademais, afirma o doutrinador que na
hipótese de se admitir o conceito amplo de serviço público, segundo o qual qualquer atividade
estatal é serviço público, inclusive a intervenção na ordem econômica, a dicotomia perde
completamente seu sentido, já que todas as empresas estatais seriam prestadoras de serviços
públicos.282
Por fim, algumas empresas estatais também foram criadas para desempenhar atividade
de fomento, que, segundo as lições de Marçal Justen Filho, constitui “atividade administrativa
de intervenção no domínio econômico para incentivar condutas dos sujeitos privados mediante
a outorga de benefícios diferenciados, inclusive mediante a aplicação de recursos financeiros,
visando a promover o desenvolvimento econômico e social”.283
Vitor Rhein Schirato menciona o fomento como atividade meio, tal qual o fornecimento
endógeno de bens e serviços; ou seja, faz parte da cadeia de atividades necessárias à realização
de funções típicas estatais, razão pela qual o doutrinador conclui que empresas estatais que
exercem atividades dessa natureza também demonstram a insuficiência do critério
dicotômico.284
Conforme já mencionado no capítulo 2, adota-se neste trabalho o conceito de atividade
econômica como aquela que se destina a satisfazer as necessidades da coletividade por meio da
utilização de bens e serviços. Ademais, emprega-se a classificação proposta por Eros Roberto
Grau no sentido de que os serviços públicos e as atividades econômicas em sentido estrito são
espécies do gênero atividade econômica, cuja distinção refere-se à titularidade da atividade e
ao regime jurídico ao qual elas se submetem. Logo, é necessário analisar se as atividades de
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produção de bens e serviços para serem usufruídos pela própria Administração Pública, a
execução de obras públicas e o fomento constituem atividade econômica.
As atividades de fornecimento de bens e serviços para serem usufruídos pela própria
Administração Pública não constituem serviços públicos ou atividades econômicas em sentido
estrito, já que nem sequer se enquadram no conceito de atividade econômica em sentido amplo,
que exige que os bens e serviços atendam às demandas da coletividade, salvo na hipótese em
que essas empresas estatais fornecem bens e serviços para outro ente público, como ocorre, por
exemplo, com empresas estatais estaduais de projeto e engenharia que executam esses serviços
para municípios com pouca infraestrutura administrativa. Nesse caso, trata-se de exploração de
atividade econômica em sentido estrito.285
A obra pública, conforme conceito proposto por Celso Antônio Bandeira de Mello, “é a
construção, reparação, edificação ou ampliação de um bem imóvel pertencente ou incorporado
ao domínio público”286. Não consiste, portanto, em serviço público ou atividade econômica em
sentido estrito.
A atividade de fomento, do mesmo modo, não constitui serviço público ou atividade
econômica em sentido estrito, já que não consiste em atividade econômica destinada a satisfazer
as necessidades da coletividade por meio da utilização de bens e serviços.
Apesar de existirem empresas estatais com objetos que não consistem em serviços
públicos ou atividades econômicas em sentido estrito, não há uniformidade na doutrina no
sentido de que a existência de empresas estatais com objetos distintos seja fundamento para a
crítica ao critério dicotômico.
Ressalta-se que parcela da doutrina entende que as empresas estatais somente podem
ser constituídas para explorarem atividades econômicas em sentido estrito.287 Nessa perspectiva
é o entendimento de Ricardo Marcondes Martins, segundo o qual a forma empresarial somente
é admitida para a exploração de atividade econômica em sentido estrito por três razões, quais
sejam, a literalidade do artigo 173, § 1º, da CR/1988, e do artigo 5º, II e III, do Decreto-Lei nº
200/1967; interpretação sistemática do texto constitucional, já que a restrição do uso do formato
empresarial é mais coerente com o ordenamento jurídico pátrio e, por fim, interpretação
teleológica, pois o objetivo das normas de Direito Administrativo é proteger a coisa pública do
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uso arbitrário do poder, não havendo justificativa para afastar essa proteção. Logo, o
doutrinador conclui que a criação de empresas estatais para o desempenho de qualquer outra
atividade é inconstitucional, motivo pelo qual afirma que as empresas estatais prestadoras de
serviços públicos, construtoras de obras públicas e que exercem funções públicas devem se
submeter a regime jurídico idêntico ao das autarquias.288
Adota-se neste trabalho o entendimento no sentido de que as empresas estatais somente
podem ter como objeto a exploração de atividades de natureza econômica, ou seja, somente
podem ser constituídas para o desempenho de atividades econômicas em sentido amplo, salvo
os serviços públicos prestados com exclusividade. Essa afirmação resulta de interpretação do
artigo 173, § 1º, da CR/1988, analisado no item 2.1.2, bem como no capítulo 4. Logo, a
existência de empresas estatais que exercem poder de polícia, fornecem bens e serviços para a
própria Administração Pública, executam obras públicas ou exercem atividade de fomento não
tem o condão de justificar eventual crítica e/ou superação do critério dicotômico.
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4 REGIME JURÍDICO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DAS EMPRESAS
ESTATAIS
A origem do processo licitatório brasileiro remonta ao Decreto nº 2.926/1862289, que
regulamentou as arrematações dos serviços a cargo do então Ministério da Agricultura,
Comércio e Obras Públicas. Posteriormente, em 1922, foi editado o Decreto nº 4.536290, que
instituiu o Código de Contabilidade Pública da União e também tratou do procedimento de
licitação. É evidente que não houve qualquer menção da submissão das empresas estatais aos
procedimentos de licitação previstos nos decretos mencionados, já que, conforme referido no
capítulo 2, ressalvada a criação do Banco do Brasil, em 1808, o surgimento das empresas
estatais ocorreu somente a partir da década de 1940.
Também consoante mencionado no capítulo 2, quando do surgimento das empresas
estatais brasileiras, não havia nenhuma norma geral que disciplinasse as entidades. Portanto, a
lei autorizativa de cada empresa estatal, assim como seus estatutos estabeleciam as regras a que
deveriam se submeter.
Em 1967, foi editado o Decreto-Lei nº 200, que tratou da organização da Administração
Pública federal291 e que, segundo Carlos Ari Sundfeld, “estabeleceu uma nova era para o tema
das licitações”, já que foi a partir desse momento que se disseminou a ideia de que todos os
contratos públicos deveriam ser disputados em licitação.292 Ressalta-se que os artigos 125 a 144
do Decreto-Lei nº 200/1967 estabeleceram regras sobre licitação e contratação para a
Administração Pública direta e autarquias, sem fazer qualquer referência às empresas estatais.
Ou seja, as empresas estatais não se submetiam às regras relativas à licitação e contratação.
De acordo com Hely Lopes Meirelles293, a não submissão das empresas estatais à
obrigatoriedade de licitação estava em conformidade com o artigo 170, § 2º, da Constituição da
República de 1967, segundo o qual, “na exploração, pelo Estado, da atividade econômica, as
emprêsas públicas e as sociedades de economia mista reger-se-ão pelas normas aplicáveis às
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emprêsas privadas, inclusive quanto ao direito do trabalho e ao das obrigações”. 294 Entretanto
o doutrinador manifestou-se no sentido de que, em razão do princípio da moralidade
administrativa, seria conveniente que as empresas estatais adotassem os princípios básicos da
licitação pública e elaborassem seus regulamentos de contratação, nos quais deveria constar a
previsão do procedimento seletivo simplificado adequado a seus objetivos estatutários.295
Segundo relata Pedro Paulo de Almeida Dutra296, a jurisprudência da época firmou-se
no mesmo sentido do posicionamento de Hely Lopes Meirelles. Assim, as decisões judiciais
determinavam a obrigatoriedade de as empresas estatais cumprirem os princípios licitatórios e
realizarem os procedimentos simplificados, nos termos dos regulamentos de contratação por
elas elaborados.
Acorde com o entendimento doutrinário e da jurisprudência consolidada à época, foi
editado o Decreto-Lei nº 2.300/1986297, no qual constou a obrigatoriedade de as empresas
estatais se submeterem aos princípios gerais de licitação e editarem regulamentos com previsão
de procedimento seletivo simplificado. Nos termos do artigo 86 do mencionado Decreto-Lei,
até que os regulamentos fossem editados, as empresas estatais se submeteriam às regras de
licitação e contratos previstas para a Administração Pública direta e autarquias.
Parte da doutrina298 criticou a ausência de obrigatoriedade de submissão das empresas
estatais às normas de licitação (DL nº 200/1967), assim como a submissão dessas entidades a
procedimento seletivo simplificado (DL nº 2.300/1986) sob o argumento de que a flexibilidade,
além de violar os princípios da isonomia, impessoalidade, moralidade e economicidade da
atuação administrativa, possibilitou o uso dessas empresas com finalidades políticas, o que as
tornou ineficientes e deficitárias.
Foi nesse cenário de crítica à flexibilidade conferida às empresas estatais que foi
promulgada a Constituição da República de 1988, cujo tratamento conferido ao tema de
licitação e contratos das empresas estatais será abordado no item a seguir.
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4.1 REGIME JURÍDICO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DAS EMPRESAS ESTATAIS
NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988
Foi nesse cenário de crítica à flexibilidade conferida às empresas estatais que foi
promulgada a Constituição da República de 1988, na qual constou, no artigo 37, XXI, a
obrigatoriedade de licitação para toda a Administração Pública direta e indireta, e no artigo 22,
XXVII, a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação e
contratação para toda a Administração Pública direta e indireta.299
Essa opção política gerou reação negativa em parte da doutrina300, sob o fundamento de
que, ainda que a intenção do constituinte fosse a moralização, submeter todas as empresas
estatais a regras idênticas àquelas estabelecidas para o restante da Administração Pública
elimina as vantagens de flexibilidade, que são inerentes às empresas cuja personalidade jurídica
é de direito privado.
Destaca-se que, a despeito de a crítica doutrinária mencionada ter sido dirigida ao
legislador constituinte, entende-se que este não impôs nem vedou que o regime jurídico fosse
único para toda a Administração Pública, já que o artigo 22, XXVII, da CR/1988, estabelece a
competência da União para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação e não
distingue as espécies de entidades da Administração Pública indireta. Logo, a unificação do
regime jurídico de licitação e contratação decorreu de opção do legislador ordinário, que, com
fundamento no artigo 22, XXVII, da CR/1988, editou a Lei nº 8.666/1993301, por meio da qual
disciplinou as regras de licitação e contratação para toda a Administração Pública.302
299
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Nesse contexto de crítica à unificação do regime de licitação e contratação de toda a
Administração Pública, em 1998, a Constituição da República foi alterada pela Emenda
Constitucional nº 19, que modificou a redação do artigo 22, XXVII303, prevendo a competência
da União para editar normas gerais de licitação e contratação para a Administração Pública
direta, autarquias e fundações, bem como normas gerais de licitação e contratação aplicável às
empresas estatais que exploram atividade econômica de produção ou comercialização de bens
ou de prestação de serviços, nos termos do artigo 173, § 1º, inserido pela referida Emenda
Constitucional. Este dispositivo previu a edição de lei para estabelecer o estatuto jurídico
próprio das empresas estatais que exploram atividade econômica de produção ou
comercialização de bens ou de prestação de serviços com disciplina de vários temas, entre eles
o previsto no inciso III, qual seja, “licitação e contratação de bens, serviços, compras e
alienações, observados os princípios da administração pública”.304
Assim, após a alteração constitucional, as normas gerais de licitação e contratos da
Administração Pública direta, autarquias e fundações devem ser editadas com fulcro no artigo
22, XXVII, ao passo que as normas gerais de licitação e contratos das empresas estatais que
exploram atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de
serviços, devem estar fundamentadas no artigo 173, § 1º. Logo, afirma-se que, após a alteração
promovida pela Emenda Constitucional nº 19/1998, o legislador ordinário foi obrigado a
instituir, no mínimo, dois regimes jurídicos de licitação e contratação para a Administração
Pública.
Durante a ausência do estatuto jurídico previsto no artigo 173, § 1º, III, da CR/1988,
que somente foi editado em 2016, a doutrina divergiu sobre dois aspectos, quais sejam: (i) a
abrangência do estatuto jurídico, ou seja, se a lei deve ser aplicada a toda e qualquer empresa
estatal que exerce atividade econômica em sentido amplo, ou somente para aquelas cuja
normas gerais para a organização administrativa brasileira: o regime jurídico comum das entidades estatais de
direito privado e as empresas estatais. In: MODESTO, Paulo (coord.) Nova Organização Administrativa
Brasileira. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2010. p. 59.). Pode-se afirmar, com fundamento na crítica do
doutrinador, que de acordo com o entendimento da comissão de juristas que elaborou o anteprojeto da
organização administrativa brasileira, a unificação de regime não foi imposta pela Constituição da República e
sim pela legislação ordinária.
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atividade desempenhada seja a exploração de atividade econômica em sentido estrito; e (ii) qual
deve ser a legislação sobre licitação e contratos aplicável às empresas estatais na ausência do
estatuto jurídico previsto no dispositivo constitucional.
Em relação à abrangência do estatuto jurídico, destacam-se três correntes de
entendimento.
De acordo com a primeira corrente, o regime jurídico de licitação e contratos das
empresas estatais deve variar conforme o critério dicotômico, ou seja, de acordo com a natureza
da atividade exercida pela empresa estatal. Assim, as empresas estatais prestadoras de serviços
públicos deveriam se submeter ao mesmo regime jurídico de licitação e contratos fixado para a
Administração Pública direta, autarquias e fundações. Por outro lado, as empresas estatais
exploradoras de atividade econômica em sentido estrito deveriam se submeter a regime jurídico
mais flexível em razão de atuarem no mercado, motivo pelo qual o estatuto jurídico editado nos
termos do artigo 173, § 1º, III, deveria ter aplicabilidade exclusiva a essas entidades.305
Ressalta-se o posicionamento de Alice Gonzales Borges306 no sentido de que, apesar de
as empresas estatais demandarem tratamento jurídico variável com a atividade desenvolvida,
deveria ser editado um único estatuto jurídico com fulcro no artigo 173, § 1º. Entretanto a autora
conclui que, não obstante a unicidade da lei, não deveria haver unicidade de regimes, já que
este deveria variar de acordo com a natureza da atividade desempenhada.
Conforme a segunda corrente, o regime jurídico de licitação e contratos das empresas
estatais deve variar de acordo com o critério da concorrência, ou seja, com a atuação ou não da
entidade em ambiente de mercado. Assim, as empresas estatais que exploram atividade
econômica em sentido amplo em ambiente concorrencial devem se submeter a regime mais
flexível, nos termos do artigo 173, § 1º, já que as submeter ao mesmo regime da Administração
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MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Sociedades de Economia Mista, Empresas Públicas e o Regime de Direito
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Malheiros, 2010. p. 339-349. PEREIRA, Cesar Guimarães. Dicotomia entre serviço público e atividade
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Tereza Fonseca. Contratações Públicas: estudos em homenagem ao Professor Carlos Pinto Coelho Motta. Belo
Horizonte: Fórum, 2013. p. 431-444. BEMQUERER, Marcos. O regime jurídico das empresas estatais após a
Emenda Constitucional nº19/1998. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 183-184. PINTO JUNIOR, Mario Engler.
Empresa estatal: função econômica e dilemas societários. 2. ed., rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2013. p. 6 e p.
210. GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988. 18. ed., atual. São Paulo: Malheiros,
2017. p. 115-116.
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Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 217, p. 1-12, jul./set. 1999. BORGES, Alice Gonzales.
Estatuto das empresas estatais na Constituição. Revista da Procuradoria-Geral do Município de Belo Horizonte
– RPGMBH, Belo Horizonte, ano 3, n. 6, p. 9-26, jul./dez. 2010. No mesmo sentido: CARDOZO, José Eduardo
Martins. As empresas estatais que exploram atividade econômica e seu dever de licitar. In: FIGUEIREDO,
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Pública direta, autárquica e fundacional pode gerar prejuízos, o que viola o princípio da
legalidade e impede a consecução do interesse público. Por outro lado, as empresas estatais que
não atuam em ambiente concorrencial devem se submeter ao mesmo regime da Administração
Pública direta, autárquica e fundacional.307
Consoante a terceira corrente, o regime jurídico de licitação e contratos das empresas
estatais é definido pelo critério da natureza empresarial, ou seja, de acordo com sua
conformação e atuação empresarial. Assim, as empresas estatais, independente da natureza da
atividade ou da existência de concorrência, devem se submeter a regime jurídico mais flexível,
nos termos do artigo 173, § 1º, da CR/1988.308
Nesse sentido, ressalta-se que, segundo as lições de Carlos Ari Sundfeld e Rodrigo
Paganini Souza, a obrigatoriedade de as empresas estatais se submeterem a regime jurídico de
licitação e contratos mais flexível é imposta desde o texto originário da Constituição da
República da 1988, já que é inerente à natureza empresarial da entidade. De acordo com os
doutrinadores, a única inovação da Emenda Constitucional nº 19/1998 sobre o tema foi a
exigência de estatuto jurídico próprio para essas empresas. Assim, afirmam que tanto a Emenda
Constitucional nº 19/1998, como a inserção da competitividade na prestação de alguns serviços
públicos ocorrida na década de 1990 tornaram apenas mais evidente a necessidade de adoção
de regime diferenciado de licitação e contratos para as empresas estatais. 309
Em outro sentido, entende-se, conforme já mencionado anteriormente, que não constava
do texto originário da CR/1988 nenhuma vedação ou imposição a respeito da unicidade do
regime jurídico de licitação e contratação das empresas estatais. Somente após a edição da
Emenda Constitucional nº 19/1998, o legislador ordinário foi obrigado a instituir, no mínimo,
dois regimes jurídicos de licitação e contratação para a Administração Pública.
307
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Conforme mencionado no item 3.4, o critério dicotômico consolidou-se tanto no âmbito
doutrinário310, quanto no jurisprudencial311. Assim, prevaleceu o entendimento de que é a
natureza da atividade desempenhada (serviço público ou atividade econômica em sentido
estrito) o critério determinante para a definição do regime jurídico de licitação e contratos das
empresas estatais. Logo, o estatuto jurídico previsto no artigo 173, § 1º, III, da Constituição da
República, deveria incidir somente sobre as empresas estatais exploradoras de atividade
econômica em sentido estrito.
No que se refere à legislação aplicável durante a ausência de edição do estatuto jurídico
previsto no artigo 173, § 1º, III, da Constituição da República de 1988, a doutrina divergiu, em
suma, a respeito da autoaplicabilidade do mencionado dispositivo constitucional.
De acordo com alguns doutrinadores312, o artigo 173, § 1º, não seria autoaplicável, razão
pela qual, na falta do estatuto jurídico próprio, as empresas estatais deveriam se submeter às
normas já existentes, em especial à Lei nº 8.666/1993, estando impedidas de realizar
procedimentos licitatórios simplificados com fundamento em regulamentos próprios.
Segundo as lições de Celso Antônio Bandeira de Mello, as empresas estatais não
deveriam realizar procedimento licitatório somente nas hipóteses nas quais a disputa pudesse
ocasionar prejuízo à atuação empresarial da entidade. Ou seja, situação que configura hipótese
de inexigibilidade de licitação em razão da ausência de pressuposto jurídico.313
310

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Sociedades de Economia Mista, Empresas Públicas e o Regime de Direito
Público. In: MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Grandes Temas de Direito Administrativo. São Paulo:
Malheiros, 2010. p. 339-349. PEREIRA, Cesar Guimarães. Dicotomia entre serviço público e atividade
econômica e o regime licitatório das empresas estatais. In: BICALHO, Alécia Paolucci Nogueira; DIAS, Maria
Tereza Fonseca. Contratações Públicas: estudos em homenagem ao Professor Carlos Pinto Coelho Motta. Belo
Horizonte: Fórum, 2013. p. 432-444. BORGES, Alice Gonzalez. Estatuto das empresas estatais na Constituição.
Revista da Procuradoria-Geral do Município de Belo Horizonte – RPGMBH, Belo Horizonte, ano 3, n. 6,
jul./dez. 2010. p. 13. No mesmo sentido: CARDOZO, José Eduardo Martins. As empresas estatais que exploram
atividade econômica e seu dever de licitar. In: FIGUEIREDO, Marcelo; PONTES FILHO, Valmir (org.).
Estudos de Direito Público em homenagem a Celso Antônio Bandeira de Mello. São Paulo: Malheiros, 2006. p.
331-371. BEMQUERER, Marcos. O regime jurídico das empresas estatais após a emenda constitucional nº
19/1998. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 183-184. PINTO JUNIOR, Mario Engler. Empresa estatal: função
econômica e dilemas societários. 2. ed., rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2013. p. 6 e p. 210. GRAU, Eros Roberto.
A ordem econômica na constituição de 1988: (interpretação e crítica). 18. ed., atual. São Paulo: Malheiros, 2017.
p. 115-116.
311
Destacam-se: BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Plenário). Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.6423-MG. Relator: Ministro Eros Roberto Grau, 19 set. 2008; e BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Primeira
Turma). Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 689.588-GO. Relator: Ministro Luiz
Fux, 27 nov. 2012.
312
Destacam-se: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 29. ed., rev., atual. e ampl. Rio de
Janeiro: Forense, 2016. p. 431; e MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 30. ed.,
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Em sentido oposto, parcela dos doutrinadores314 afirmava que o artigo 173, § 1º, da
Constituição da República, seria autoaplicável, razão pela qual as empresas estatais já estavam
autorizadas a editar seus regulamentos para disciplinar o procedimento simplificado de
licitação.
Nesse sentido, Floriano de Azevedo Marques Neto explica que o artigo 1º da Lei nº
8.666/1993, que dispõe sobre a aplicabilidade do regime jurídico nela previsto para as empresas
estatais, assim como o artigo 119 do mesmo diploma, que trata da possibilidade de as empresas
estatais editarem regulamentos próprios, desde que sujeitas às disposições da lei, não foram
recepcionados pela Constituição emendada ou devem ser interpretados conforme o texto
constitucional. Logo, conclui que a lei geral de licitação e contratos não se aplica às empresas
estatais, que poderão adotar procedimentos de licitação mais flexíveis com fundamento em
regulamentos próprios, desde que observados os princípios da Administração Pública.315
Ressalta-se o posicionamento de Adilson de Abreu Dallari segundo o qual o artigo 173,
§1º, da CR/1988, também seria autoaplicável, já que impedir que as empresas estatais
exploradoras de atividade econômica em sentido estrito licitem com fundamento em
regulamentos simplificados é retirar completamente a eficácia da norma constitucional.
Todavia o doutrinador afirma que a edição de regulamentos simplificados de licitação antes da
edição do estatuto jurídico próprio das empresas estatais somente seria admissível se existisse
lei específica com autorização para regramento diferenciado, assim como ocorreu com a
Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) por meio da Lei nº 9.478/1997.316

pressuposto lógico exige a pluralidade de objetos e ofertantes. O pressuposto jurídico é que a realização do
procedimento licitatório deve ser um meio para alcançar o interesse público (fim).
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Ressalte-se que a discussão relativa à constitucionalidade da edição de regulamentos
simplificados ganhou destaque devido à edição do Decreto nº 2.745/1998317, que aprovou o
regulamento do procedimento licitatório simplificado da Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras),
conforme autorizado pelo artigo 67 da Lei nº 9.478/1997.318
O Tribunal de Contas da União319 decidiu que tanto o Decreto nº 2.745/1998320, quanto
o artigo 67 da Lei nº 9.478/1997 eram inconstitucionais e determinou que a Petrobras se
submetesse às regras da Lei nº 8.666/1993 até que o estatuto próprio das empresas estatais fosse
editado.
O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, proferiu decisões321 por meio das quais
suspendeu os efeitos dos acórdãos do Tribunal de Contas da União que determinavam a
incidência da Lei nº 8.666/1993 e permitiu o uso do regulamento simplificado nos termos do
Decreto nº 2.745/1998. Conforme as decisões do STF, a Petrobras S/A passou a atuar em regime
de concorrência com agentes econômicos privados após a Emenda Constitucional nº 9/1995 e,
apesar de a Emenda ter mantido o monopólio estatal sobre o petróleo, flexibilizou a execução
ao permitir que empresas privadas participassem dessa atividade econômica por meio da
celebração, com a União, de contratos administrativos de concessão de exploração de bem
público. Assim, autorizou a submissão da Petrobras S/A ao regime diferenciado de licitação e
contratação estabelecido no referido decreto.
Ressalta-se que não foram todas as empresas estatais exploradoras de atividades
econômicas em sentido estrito que editaram regulamentos, por isso permaneceram submetidas
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à Lei nº 8.666/1993. Entretanto a imposição, sem temperamentos, do procedimento licitatório
poderia causar prejuízos à atividade empresarial, motivo pelo qual parte da doutrina322, assim
como a jurisprudência323 passaram a distinguir a atividade fim da atividade meio desenvolvida
pela empresa estatal. Em decorrência, as empresas estatais exploradoras de atividade econômica
em sentido estrito ficavam desobrigadas de realizar procedimento licitatório para o desempenho
das atividades que constituíssem o objeto social da entidade, ou seja, sua atividade fim, pois a
exigência de licitação, nessa hipótese, impede e/ou prejudica a atuação competitiva.
A distinção entre atividade fim e atividade meio foi objeto de crítica por parcela da
doutrina324, sob o fundamento de que nem sempre a realização de procedimento licitatório para
a atividade fim constitui empecilho à atuação em regime de mercado, ao passo que, a depender
do tipo de atividade meio, a realização da licitação pode gerar prejuízos à atuação competitiva
da empresa estatal. Essa crítica doutrinária teve ressonância em alguns julgados325 do Tribunal
de Contas da União, que passou a se posicionar no sentido de que a empresa estatal somente
estaria autorizada a não realizar a licitação na hipótese de o procedimento representar risco à
atuação competitiva.
O histórico das normas de licitação e contratos das empresas estatais comprova que a
definição do seu regime jurídico desde sempre foi permeada por inúmeras tensões, em especial
a relativa aos limites de flexibilidade e enrijecimento das normas a que se submetem e a
correlação desses limites com a distinção das entidades conforme a natureza da atividade.
Ademais, a indefinição das normas aplicáveis às empresas estatais em razão do longo
período sem a edição do estatuto jurídico previsto no artigo 173, § 1º, da Constituição da
República, causava ainda mais divergências de entendimento a respeito do tema. O estatuto foi
editado depois de 18 (dezoito) anos da alteração promovida pela Emenda Constitucional nº
322
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19/1998. Após trâmite em regime de urgência326 do Projeto de Lei – PLS nº 555/2015327, foi
editada a Lei nº 13.303328, de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico das
empresas públicas, das sociedades de economia mista e de suas subsidiárias no âmbito da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Entretanto a edição do estatuto jurídico não encerrou os problemas que envolvem a
definição do regime jurídico de licitação e contratos das empresas estatais. Ao contrário, fez
ressurgir, por exemplo, a divergência relativa à abrangência do estatuto jurídico, já que
desconsiderou o critério dicotômico que havia se consolidado no âmbito doutrinário e
jurisprudencial, conforme será analisado nos itens a seguir.
4.2 REGIME JURÍDICO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS NO ESTATUTO JURÍDICO
DAS EMPRESAS ESTATAIS (LEI Nº 13.303/2016)
A Lei nº 13.303/2016 dispõe sobre o estatuto jurídico das empresas estatais e de suas
subsidiárias no âmbito de todas as unidades federadas. A despeito de não constar expressamente
do texto legal, trata-se de regulamentação do artigo 173, § 1º, CR/1988.
Assim que a Lei nº 13.303/2016 foi editada, três aspectos foram objeto de controvérsia,
quais sejam, o início de vigência da lei (direito intertemporal); a competência da União para
editar normas relativas às empresas estatais estaduais, distritais e municipais; e a aplicabilidade
da lei para as empresas estatais que prestam serviços públicos.
No que se refere à primeira controvérsia, a questão é relativa ao momento da incidência
normativa, já que o artigo 97 da Lei nº 13.303/2016 prevê que sua entrada em vigor ocorre na
data da publicação, ao passo que o artigo 91 dispõe que as empresas estatais constituídas

326

BRASIL. Câmara dos Deputados. Requerimento de Urgência nº 4.600/2016. [Acessório de: PL 4918/2016].
Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 2016. Apesar de o estatuto jurídico ter sido editado somente após 18 anos
da previsão constitucional, pode-se justificar o trâmite em regime de urgência em razão do contexto de
desconfiança em relação à atuação das empresas estatais. Esse contexto decorre de um conjunto de investigações
conduzidas pela Polícia Federal e Ministério Público Federal a partir do ano de 2009, início da denominada
Operação Lava Jato, que se constituiu em um conjunto de investigações em que foram e ainda são apurados
inúmeros crimes, entre eles ilicitudes que envolviam o procedimento licitatório e os contratos firmados pela
Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras), sociedade de economia mista brasileira criada em 1953. (MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL. Grandes Casos. Caso Lava Jato. Atuação na 1ª Instância. [201-].).
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anteriormente à vigência da lei terão o prazo de 24 (vinte e quatro) meses para proceder às
adaptações necessárias.329
Em relação à segunda controvérsia, a doutrina diverge a respeito da competência
legislativa da União para alcançar empresas estatais dos Estados, Distrito Federal e Municípios.
Na hipótese de prevalecer o entendimento de que o artigo 173, § 1º, da CR/1988, apenas dispõe
sobre o conteúdo das leis que devem ser editadas por cada ente federativo, a Lei nº 13.303/2016
teria vício formal de inconstitucionalidade.330
As duas primeiras controvérsias não consistem em objeto de análise deste trabalho, já
que não têm pertinência com o problema proposto.
No que diz respeito à terceira controvérsia, relativa à aplicabilidade da lei para as
empresas estatais prestadoras de serviços públicos, trata-se do objeto deste trabalho cujo
problema proposto consiste em definir se é a natureza da atividade que determina o regime
jurídico de licitação e contratos das empresas estatais e se a Lei nº 13.303/2016, em especial a
parte relativa à licitação e contratos, se aplica a todas as empresas estatais independente da
natureza da atividade desempenhada.
Ressalta-se que a Lei nº 13.303/2016 é objeto da ação direta de inconstitucionalidade nº
5624-DF, cujo aspecto principal é a análise da abrangência da lei, conforme será abordado a
seguir.
4.2.1 Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5624-DF331
A Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal
(FENAEE) e a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro
(CONTRAF/CUT) ajuizaram a ação direta de inconstitucionalidade nº 5624-DF332, com pedido
de medida cautelar, objetivando declarar a inconstitucionalidade da totalidade da Lei nº
13.303/2016 ou de seus artigos 1º, 7º, 16, 17, 22 e 25, e, nesse caso, ser feita interpretação
329
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MOREIRA, Egon Bockmann. Duas polêmicas da nova lei de responsabilidade das empresas estatais: conflito
federativo e direito intertemporal. Gazeta do Povo, 4 jul. 2016.
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federativo e direito intertemporal. Gazeta do Povo, 4 jul. 2016. MAFFINI, Rafael. Artigo 1º. In: MAFFINI,
Rafael et al. Comentários à lei das empresas estatais: Lei nº 13.303/2016. Fórum: Belo Horizonte, 2018. p. 3144.
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conforme a Constituição para que as demais normas sejam aplicadas, exclusivamente, às
empresas públicas e sociedades de economia mista que explorem atividade econômica em
sentido estrito, em regime de competição com o mercado.
Conforme consta da petição inicial333, os requerentes apontam a existência de
inconstitucionalidade formal decorrente de ofensa ao princípio da separação dos poderes.
Afirmam que, em razão de a lei versar sobre a organização e o funcionamento do Poder
Executivo, bem como reduzir prerrogativas relativas à direção superior da Administração
Pública federal, a competência para iniciar o processo legislativo de aprovação do estatuto
jurídico das empresas estatais é do chefe do Poder Executivo. Tendo em vista que o processo
legislativo que culminou com a aprovação da Lei nº 13.303/2016 foi de iniciativa parlamentar,
afirmam os postulantes que ela possui vício de inconstitucionalidade formal, por violação dos
artigos 61, II, “c” e “e”, e 84, VI, da CR/1988.
Em relação à alegada inconstitucionalidade material, os requerentes afirmam que houve
violação dos artigos 5º, XVII; 8º, III; 25; 30, I e II; e 173, § 1º, da CR/1988.
No tocante à afronta ao princípio da razoabilidade e aos artigos 5º, XVII, e 8º, III, da
CR/1988, o argumento é de que houve excessiva restrição à investidura em cargos de gestão
das empresas estatais.
Em relação à ofensa aos artigos 25 e 30, I e II, da Constituição da República de 1988,
os requerentes afirmam que a Lei nº 13.303/2016 dispõe exaustivamente sobre regras de
governança, critérios de organização e funcionamento, requisitos para constituição e vários
outros aspectos da gestão das empresas estatais sem levar em consideração a diversidade das
empresas do Estado, o nível de capacidade técnica de cada um dos entes federados, o mercado
de atuação das empresas, bem como a composição e o controle. Assim, concluem que ocorreu
violação à autonomia dos entes federados e à capacidade de auto-organização dos Estados,
Distrito Federal e Municípios.
No tocante à violação do artigo 173, § 1º, os requerentes questionam a “excessiva
abrangência da Lei” ao submeter a seu regime jurídico, sem qualquer critério distintivo, a
totalidade das empresas estatais que exploram atividade econômica de produção ou
comercialização de bens ou prestação de serviços, ainda que a atividade econômica esteja em
regime de monopólio da União ou seja de prestação de serviços públicos. Afirmam que o
estatuto previsto no dispositivo constitucional somente inclui as empresas estatais que exploram
atividades econômicas em sentido estrito em regime de competição com o mercado, razão pela
333
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qual o estatuto não pode ser “aplicado às empresas prestadoras de serviços públicos, ou que
atuem em regime de monopólio ou exclusividade pelo Estado”334.
Ademais, afirmam que a exclusão das empresas estatais que, em conjunto com suas
respectivas subsidiárias, no exercício anterior, tiveram receita operacional bruta inferior a
R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais) também viola o artigo 173, § 1º, pois o critério da
dependência é irrelevante, já que o critério constitucional é o exercício de atividade econômica
em sentido estrito.
Por fim, aduzem que as exigências impostas às empresas estatais são mais restritivas do
que aquelas impostas às empresas privadas, o que contraria o disposto no artigo 173, § 1º, II,
da CR/1988, que determina a sujeição das empresas estatais ao regime jurídico próprio das
empresas privadas.
O Ministro Ricardo Lewandowski, relator da ação direta de inconstitucionalidade,
reconheceu a ilegitimidade ativa da FENAEE e concedeu parcialmente a medida cautelar para
conferir interpretação conforme à Constituição ao artigo 29, caput, XVIII, da Lei nº
13.303/2016. Conforme o dispositivo legal, é dispensável a realização de licitação pelas
empresas estatais na hipótese de compra e venda de ações, de títulos de crédito e de dívida e de
bens que produzam ou comercializem. Em razão da decisão cautelar, a venda de ações das
empresas estatais e suas subsidiárias e controladas exige prévia autorização legislativa sempre
que se tratar de alienação do controle acionário, sendo a dispensa de licitação somente admitida
se não importar em perda do controle acionário.
A decisão do relator foi submetida ao plenário, que referendou parcialmente a medida
cautelar anteriormente deferida, conforme ementa abaixo transcrita:
Apregoada em conjunto as ADI 5.624 (MC-Ref), MC-ADI 5.846, MC-ADI 5.924 e
MC-ADI 6.029. Preliminarmente, o Tribunal reconheceu a legitimidade ativa da
Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro – CONTRAF/CUT e
a ilegitimidade ativa da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa
Econômica Federal – FENAEE. Votaram pelo referendo total da cautelar os Ministros
Ricardo Lewandowski (Relator), Edson Fachin e Marco Aurélio, referendavam
parcialmente a cautelar os Ministros Cármen Lúcia, Rosa Weber, Gilmar Mendes e
Dias Toffoli (Presidente) e não referendavam a medida cautelar os Ministros
Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Celso de Mello, nos termos e
limites dos respectivos votos proferidos. No mérito, em razão de voto médio, o
Tribunal referendou, em parte, a medida cautelar anteriormente parcialmente
concedida pelo Ministro Ricardo Lewandowski (Relator), para conferir ao art. 29,
caput, inc. XVIII, da Lei nº 13.303/2016 interpretação conforme à Constituição
Federal, nos seguintes termos: i) a alienação do controle acionário de empresas
públicas e sociedades de economia mista exige autorização legislativa e licitação; e
ii) a exigência de autorização legislativa, todavia, não se aplica à alienação do controle
de suas subsidiárias e controladas. Nesse caso, a operação pode ser realizada sem a
334
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necessidade de licitação, desde que siga procedimentos que observem os princípios
da administração pública inscritos no art. 37 da Constituição, respeitada, sempre, a
exigência de necessária competitividade. Redigirá o acórdão o Ministro-Relator.
Plenário, 06.06.2019.335

Constata-se que não houve deferimento de cautelar relativa à aplicabilidade da lei às
empresas estatais prestadoras de serviços públicos. Logo, a Lei nº 13.303/2016, até eventual
provimento da ADI, tem aplicabilidade para todas as empresas estatais que explorem atividade
econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, ainda que se
dediquem à prestação de serviços públicos ou cuja atividade econômica esteja sujeita ao regime
de monopólio da União.
Tendo em vista que o objeto do trabalho consiste em analisar se é a natureza da atividade
que determina o regime jurídico de licitação e contratos das empresas estatais, assim como
verificar se a Lei nº 13.303/2016, em especial a parte relativa à licitação e contratos, tem
aplicabilidade para todas as empresas estatais, independente da natureza da atividade
desempenhada, constata-se que parte do objeto da ADI, em especial a alegação de violação do
artigo 173, § 1º, da CR/1988, em razão de excessiva abrangência da lei, tem relação direta com
o objeto do trabalho. Logo, o artigo 1º da Lei nº 13.303/2016, que dispõe a respeito da
abrangência do estatuto jurídico, será analisado no item a seguir.
4.2.2 Análise do artigo 1º da Lei nº 13.303/2016
A Lei nº 13.303/2016 instituiu o regime jurídico das empresas públicas, sociedades de
economia mista e suas subsidiárias, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de
serviços, conforme o artigo 1º, caput, transcrito abaixo:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de
economia mista e de suas subsidiárias, abrangendo toda e qualquer empresa pública e
sociedade de economia mista da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios que explore atividade econômica de produção ou comercialização de bens
ou de prestação de serviços, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime
de monopólio da União ou seja de prestação de serviços públicos. 336

A partir da leitura do caput, verifica-se que o legislador desconsiderou o critério
dicotômico (serviço público versus atividade econômica em sentido estrito), já que
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expressamente previu a incidência da lei tanto para as empresas estatais exploradoras de
atividades econômicas em sentido estrito (em regime de concorrência ou monopólio), quanto
para as empresas estatais prestadoras de serviços públicos.337 A única ressalva de aplicabilidade
da lei, ao menos expressa, consta do artigo 1º, § 1º, que prevê a inaplicabilidade do regime por
ela instituído para as empresas estatais que tiverem, em conjunto com suas subsidiárias, receita
bruta inferior a R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais).338
Afirma-se, portanto, que a opção legislativa foi de encontro ao entendimento
consolidado no âmbito doutrinário339 e jurisprudencial340 segundo o qual o regime jurídico das
empresas estatais deve variar conforme a natureza dicotômica da atividade desempenhada.
Conforme esse critério, o estatuto jurídico previsto no artigo 173, § 1º, III, da CR/1988, deveria
incidir exclusivamente nas empresas estatais que exploram atividade econômica em sentido
estrito, ao passo que as empresas estatais prestadoras de serviços públicos deveriam se submeter
às mesmas normas de licitação e contratação aplicáveis à Administração Pública direta,
autárquica e fundacional.
O primeiro problema proposto neste trabalho consiste em verificar se a natureza da
atividade é o critério determinante para definir o regime jurídico de licitação e contratos das
empresas estatais. Logo, se a resposta for positiva, significa dizer que o artigo 1º da Lei nº
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13.303/2016 é inconstitucional. Por outro lado, se for negativa, não há inconstitucionalidade no
que se refere à abrangência da lei.
No sentido de que a previsão do artigo 1º da Lei nº 13.303/2016 é constitucional, Edgar
Guimarães e José Anacleto Abduch Santos341 explicam que, apesar de o estatuto conter previsão
mais ampla do que aquela determinada no artigo 173, § 1º, não há que se falar em vício de
constitucionalidade, já que o dispositivo constitucional não determina a edição de lei específica
e exclusiva, bem como é competência da União editar leis que versem a respeito de licitação e
contratos. Transcreve-se:
A norma legal, assim, transcendeu a determinação da Constituição e incluiu no regime
jurídico que preceitua as empresas públicas e sociedades de economia mista
prestadoras de serviços públicos.
Não há inconstitucionalidade nesta inclusão no que diz respeito ao regime de
licitações e de contratos das estatais – que é o objeto específico desta obra -, seja qual
for a natureza delas. Por primeiro, perceba-se que a disposição constitucional não
exige que o estatuto jurídico da empresa pública e da sociedade de economia mista
que explore atividade econômica seja versado em lei específica e exclusiva.
Desta feita, a lei de que a trata a Constituição poderia mesmo incluir normas correlatas
e relacionadas ao regime jurídico preceituado, como fez ao abranger as estatais
prestadoras de serviços públicos – ao menos no que tange à disciplina de licitações e
contratos.
É que as normas contidas na lei que versam sobre licitações e contratos
administrativos abrangendo as empresas estatais prestadoras de serviços públicos
foram editadas no exercício da competência legislativa privativa da União instalada
no artigo 22, inciso XXVII, da Constituição. 342

No mesmo sentido, Fabrício Motta343 esclarece que a Constituição da República de 1988
não prevê que a Administração Pública direta e as autarquias se submetam ao mesmo regime
jurídico que as empresas estatais prestadoras de serviços públicos, razão pela qual a opção
legislativa é constitucional. Todavia o doutrinador ressalva que o critério da concorrência seria
o mais adequado para a definição do regime jurídico das empresas estatais em razão da
complexidade das atividades desempenhadas, da dificuldade de categorizar a atividade como
serviço público ou como atividade econômica em sentido estrito e do exercício cumulativo das
duas atividades por uma única empresa estatal.
341
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inconstitucionalidade na previsão do artigo 1º da Lei nº 13.303/2016. Conforme as explicações
do doutrinador, decorre do artigo 173, § 1º, da CR/1988, a obrigatoriedade de o estatuto jurídico
das empresas estatais disciplinar o regime de licitação e contratos daquelas entidades que atuam
em regime de concorrência com as empresas privadas (exploradoras de atividades econômicas
em sentido estrito e prestadoras de serviços públicos, ambas em ambiente competitivo), o que
foi cumprido pelo legislador ordinário. Ademais, não há vedação no sentido de que o mesmo
regime incida também sobre as empresas estatais exploradoras de atividade econômica em
sentido estrito que atuam em regime de monopólio e/ou para as empresas estatais prestadoras
de serviço público que atuam em regime de exclusividade, razão pela qual conclui que não há
vício de constitucionalidade na opção política efetivada pelo legislador ordinário.344
Ao analisar o artigo 1º da Lei nº 13.303/2016, em especial a inclusão das empresas
estatais prestadoras de serviços públicos, Joel de Menezes Niebuhr afirma que o artigo 173,
§ 1º, da CR/1988, prevê tratamento especial apenas para as empresas estatais que exploram
atividades econômicas em sentido estrito. Contudo o autor opina no sentido de que, se se admitir
que as normas da Lei nº 13.303/2016 são melhores, oferecem mais flexibilidade e não
contrariam o regime jurídico administrativo, não há razão para excluir de sua incidência as
empresas estatais que prestam serviços públicos e até mesmo todo o restante da Administração
Pública.345
É importante ressaltar o entendimento de Marçal Justen Filho, segundo o qual:
O modelo consagrado na Lei 13.303 não é incompatível com a Constituição, ainda
que possa ser heterodoxo em face da doutrina clássica do Direito Administrativo. A
Constituição não consagrou distinção específica, rígida e insuperável entre as estatais
exploradoras de atividade econômica e as prestadoras de serviço público. Essa
diferenciação foi delineada na prática e pelo trabalho da doutrina.
A Lei 13.303 contemplou solução adequada à evolução das circunstancias
econômicas. Ela deixou de lado a distinção fundada na natureza da atividade e
reconheceu que a diferenciação entre exploração de atividade econômica e prestação
de serviço público tornou-se insuficiente para determinar o regime jurídico aplicável
às entidades estatais dotadas de personalidade de direito privado. O reconhecimento
da submissão das sociedades estatais, quando organizadas sob forma empresarial, às
normas de Direito Comercial representa uma evolução não apenas compatível com a
Constituição, mas indispensável à sua atuação eficiente como sujeitos privados. 346
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Do mesmo modo, César A. Guimarães Pereira afirma que a opção legislativa não foi no
sentido de incluir toda e qualquer empresa estatal que presta serviço público ou explora
atividade econômica em sentido estrito. Todavia, em sentido diverso da interpretação de Marçal
Justen Filho, o doutrinador explica que a Lei nº 13.303/2016 incide somente naquelas empresas
estatais que explorem atividade econômica (em sentido amplo) em ambiente competitivo ou de
mercado, ou seja, a opção legislativa foi pelo critério da competitividade. De acordo com o
autor, o uso da expressão “que explore atividade econômica de produção ou comercialização
de bens ou de prestação de serviços, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime
de monopólio da União ou seja de prestação de serviços públicos” significa que a incidência da
lei restringe-se à atuação do Estado no ambiente econômico concorrencial, de modo que as
empresas estatais prestadoras de serviços públicos em ambiente não competitivo, ou seja, fora
de mercado, não se submetem à mencionada lei.347
Por outro lado, no sentido de que é inconstitucional a incidência da lei sobre as empresas
estatais prestadoras de serviços públicos, destaca-se o entendimento de Rafael Carvalho
Rezende Oliveira. Conforme o doutrinador, de acordo com a literalidade do artigo 1º da Lei nº
13.303/2016, as normas nela previstas incidem sobre toda e qualquer empresa estatal, sem
distinção quanto ao objeto desempenhado (serviço público ou atividade econômica em sentido
estrito) e independente de a empresa estatal atuar ou não em ambiente competitivo. Entretanto
ele esclarece que o estatuto jurídico previsto no artigo 173, § 1º, da CR/1988 deve ter
aplicabilidade somente para as empresas estatais exploradoras de atividade econômica em
regime concorrencial, inclusive por estar inserido no capítulo I do título VII da Constituição da
República de 1988 que trata dos princípios gerais da atividade econômica. Assim, conclui que
a solução é interpretar o artigo 1º da Lei nº 13.303/2016 conforme a Constituição com o fim de
excluir da incidência legal as empresas estatais que atuam em regime de monopólio e as que
prestam serviço público em regime de exclusividade.348
É importante enfatizar que os posicionamentos acima mencionados analisaram
exclusivamente a inclusão, no artigo 1º da Lei nº 13.303/2016, das empresas estatais prestadoras
de serviços públicos. Todavia, conforme abordado no item 3.4.1, existem empresas estatais que
desempenham atividades diversas da econômica em sentido amplo. Logo, é necessário analisar
347
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se a Lei nº 13.303/2016, notadamente na parte relativa à licitação e contratos, tem aplicabilidade
para as empresas estatais cujo objeto é diverso do serviço público ou atividade econômica em
sentido estrito. A esse respeito, destacam-se abaixo alguns posicionamentos favoráveis à
incidência da Lei nº 13.303/2016, independente do objeto, para todas as empresas estatais.
Conforme Luciano de Araújo Ferraz, decorre do artigo 1º da Lei nº 13.303/2016 que o
critério adotado pelo legislador ordinário foi o subjetivo, pois basta ser empresa estatal para que
se submeta ao regime jurídico previsto na lei. Assim, é indiferente o tipo de atividade
desempenhada (serviço público, atividade econômicas, planejamento, fomento, fiscalização) e
não há nenhum vício de constitucionalidade nessa opção legislativa.349
De modo similar, Bernardo Strobel Guimarães afirma que o artigo 173 da CR/1988 é
claro ao prever a incidência do regime jurídico de direito privado às empresas estatais sem
distingui-las em razão da atividade. Afirma que a classificação das empresas estatais em
prestadoras de serviços públicos e exploradoras de atividade econômica em sentido estrito,
apesar de majoritariamente aceita pela doutrina e jurisprudência, não vincula o legislador.
Assim, o doutrinador conclui que é constitucional a opção legislativa de privilegiar o critério
estrutural (empresa) em detrimento do critério da atividade desenvolvida, conforme previsto no
artigo 1º da Lei nº 13.303/2016.350
Augusto Neves Dal Pozzo e Renan Marcondes Facchinatto, por sua vez, afirmam que o
artigo 1º da Lei nº 13.303/2016 consagrou o critério da personalidade jurídica de direito privado,
segundo o qual a personalidade jurídica da empresa estatal atrai regime jurídico próprio. Logo,
a lei é aplicável para todas as empresas estatais independente do objeto desempenhado.
Ademais, os doutrinadores afirmam que esse critério foi consagrado pela Constituição da
República desde seu texto originário.351
Com o fim de analisar a constitucionalidade da submissão das empresas estatais
prestadoras de serviços públicos ao regime jurídico de licitação e contratação previsto na Lei
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nº 13.303/2016, assim como a possibilidade de esse regime incidir sobre toda e qualquer
empresa estatal independente do objeto, faz-se necessário proceder à distinção entre o regime
jurídico da atividade desempenhada e o regime jurídico da gestão da entidade, bem como tecer
considerações a respeito do artigo 173, § 1º, da CR/1988.
Conforme ensina Floriano de Azevedo Marques Neto, no âmbito do Direito
Administrativo Econômico existem duas ordens de regime público, quais sejam, o regime
público quanto à gestão do ente e o regime público quanto à prestação da atividade. A gestão
do ente refere-se à relação entre a pessoa jurídica e o poder público, e consiste nas regras
relativas ao regime de contratação, concurso público, controle de atos etc. Por outro lado, a
prestação da atividade diz respeito à natureza da atividade e trata da aplicação ou não de regras
de continuidade, universalidade, modicidade remuneratória, ou seja, regras próprias dos
serviços públicos. Assim, o autor conclui que pode existir empresa que se submete a regime
público quanto à gestão do ente e a regime privado em relação à prestação da atividade, como
as empresas estatais exploradoras de atividades econômicas em sentido estrito; empresa que se
submete a regime público tanto no aspecto da gestão, quanto no aspecto da atividade, tal como
as empresas estatais prestadoras de serviços públicos e, ainda, empresa que se submete a regime
privado quanto à gestão do ente e a regime público quanto à prestação da atividade, assim como
as concessionárias privadas de serviços públicos.352
Com suporte na classificação proposta por Floriano de Azevedo Marques Neto, afirmase que o regime jurídico de licitação e contratação das empresas estatais refere-se à gestão do
ente. Assim, a natureza do regime jurídico de licitação e contratação pode ser distinta da
natureza do regime jurídico incidente sobre a atividade desempenhada. Todavia, no caso das
empresas estatais, o regime jurídico de licitação e contratação tem natureza híbrida e não
exclusivamente pública, como parece afirmar o doutrinador.
As empresas estatais possuem especificidades que decorrem tanto do Direito Público,
quanto do direito privado, o que reflete no regime de licitação e contratação, nos termos do
artigo 173, § 1º, III, da CR/1988. Logo, o estatuto jurídico dessas empresas deve estabelecer o
regime de licitação e contratação, observados os princípios da Administração Pública, o que
significa que deve ser mais flexível, menos burocrático do que aquele que incide no restante da
Administração Pública direta, autárquica e fundacional, e, em contrapartida, será mais rígido se
comparado com o sistema de compras e contratação das empresas privadas.
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Ressalta-se que, apesar de o artigo 173, caput, da CR/1988 abordar as hipóteses de
exploração de atividades econômicas em sentido estrito, o § 1º não trata especificamente da
atividade, mas do modelo empresarial. Isto é, o artigo 173, § 1º, da CR/1988, cuida das
especificidades do modelo empresarial adotado pelo Estado que, em suma, deverão constar do
estatuto jurídico próprio. Ou seja, o dispositivo constitucional dispõe sobre a consequência da
adoção do modelo empresarial, qual seja, atrair a incidência do estatuto jurídico próprio. Por
essa razão, o artigo 22, XXVII, ao tratar da competência privativa da União para legislar sobre
licitação e contratação, remete ao artigo 173, § 1º, o que significa que o uso do modelo
empresarial atrai regras próprias de licitação e contratação. Assim, pode-se asseverar que a
adoção do modelo empresarial implica a submissão da entidade a regime jurídico de licitação
e contratação diferente daquele que se aplica ao restante da Administração Pública.
Ademais, é necessário relembrar, conforme abordado no item 2.1.2, que resulta do
dispositivo constitucional ora analisado que a adoção do modelo empresarial é obrigatória nas
hipóteses de exploração de atividade econômica em sentido estrito, tanto em regime de
monopólio, quanto em regime de concorrência, e de prestação de serviços públicos em ambiente
concorrencial. As atividades econômicas em sentido estrito são típicas dos particulares e não
cabe ao Estado exercê-las diretamente e sob o influxo de normas típicas do regime jurídico de
direito público. Além disso, independente da espécie de atividade econômica, a atuação estatal
não pode gerar concorrência desleal. Logo, a obrigatoriedade de utilizar o modelo empresarial
resulta tanto da natureza da atividade, quanto da existência ou não de concorrência.
Além da obrigatoriedade de uso do modelo empresarial nas hipóteses acima
mencionadas, decorre da literalidade do artigo 173, § 1º, da CR/1988 que as empresas estatais
somente podem ser constituídas para o exercício de atividades de natureza econômica, ou seja,
somente podem ter como objeto a exploração de atividades econômicas em sentido amplo.
Logo, as empresas estatais podem ser criadas apenas para a exploração de atividades
econômicas em sentido estrito e prestação de serviços públicos. Todavia, no caso da prestação
de serviços públicos prestados em regime de exclusividade, assim como ocorre com as demais
atividades desempenhadas pelo Estado (exercício do poder de polícia, fornecimento endógeno
de bens e serviços, execução de obras públicas e fomento), não está presente a razão que
justifica o uso do modelo empresarial, qual seja, impedir a concorrência desleal, razão pela qual
entende-se ser vedado o uso do modelo empresarial para o desempenho dessas atividades.
Ademais, admitir a adoção do modelo empresarial para o desempenho de toda e
qualquer atividade implica autorizar o Estado a, discricionariamente, optar pelo regime de
licitação e contratação mais flexível e com mais influência das normas de direito privado, já
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que esse regime é inerente ao modelo de empresa. Assim, a autorização do uso do modelo
empresarial em qualquer hipótese consiste em admitir esse modo de organização em situações
nas quais não está presente o fundamento constitucional para a incidência desse regime. Ou
seja, admitir a adoção do modelo empresarial nas hipóteses em que não exista concorrência a
ser protegida vai de encontro à finalidade do texto constitucional, que é de impedir a
concorrência desleal, por meio da incidência de regime de licitação e contratação mais flexível.
Desse modo, afirma-se que a ausência de menção, no artigo 1º da Lei nº 13.303/2016,
às empresas estatais que têm como objeto o exercício do poder de polícia, fomento, execução
de obras públicas e fornecimento endógeno de bens e serviços está adequada ao texto
constitucional. Todavia, a inclusão das empresas estatais prestadoras de serviços públicos sem
distinção das atividades prestadas em regime de exclusividade, daquelas que são
desempenhadas em ambiente concorrencial, vai de encontro à Constituição da República de
1988 pelas razões acima explicitadas.
É pertinente mencionar as lições de Ricardo Marcondes Martins a respeito das
contrafações administrativas (fraude, simulação), que, conforme o doutrinador, ocorrem nas
hipóteses em que o legislador utiliza uma expressão com significado diferente daquele que é
comumente empregado na linguagem jurídica, e nos casos em que determinado conceito é
utilizado em situação incompatível com o regime jurídico que atrai. O autor esclarece ainda que
a contrafação administrativa pode ser considerada real, hipótese em que a interpretação correta
do texto conduz a normas jurídicas inválidas, ou aparente, naquelas hipóteses em que a
interpretação adequada do texto afasta a contrafação.353 Com fundamento nas explicações do
doutrinador, pode-se afirmar que a inclusão no artigo 1º da Lei nº 13.303/2016 das empresas
estatais prestadoras de serviços públicos em regime de exclusividade atrai o regime jurídico de
licitação e contratação mais flexível, o que é incompatível com o texto constitucional, segundo
o qual o regime diferenciado deve incidir para evitar concorrência desleal. Logo, trata-se de
contrafação administrativa aparente cuja solução é interpretar corretamente o texto com o fim
de evitá-la, razão pela qual se deve proceder à interpretação conforme o texto constitucional
para excluir da submissão ao regime jurídico de licitação e contratação previsto na Lei nº
13.303/2016 as empresas estatais que prestam serviços públicos com exclusividade.354
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As considerações feitas no decorrer deste trabalho conduzem à afirmação de que o
critério dicotômico não é determinante para a definição do regime jurídico de licitação e
contratos das empresas estatais, bem como que a Lei nº 13.303/2016 não se aplica a todas as
empresas estatais, independentemente da atividade desempenhada por elas.
O critério determinante para a definição do regime jurídico de licitação e contratos das
empresas estatais é o modelo empresarial. Logo, a adoção do modelo de empresa implica a
submissão às normas de licitação e contratos diferentes daquelas aplicáveis ao restante da
Administração Pública. Contudo o critério dicotômico (atividade econômica em sentido estrito
e serviço público), assim como a existência de concorrência são determinantes para a escolha
do modelo de organização administrativa, já que, para a exploração de atividade econômica em
sentido estrito, em regime de monopólio e de concorrência, assim como para a prestação de
serviços públicos em regime competitivo, é obrigatório o uso das empresas estatais, ao passo
que para as demais atividades a utilização desse instrumento é vedada.
Tendo em vista que a adoção do modelo empresarial é vedada para a prestação de
serviços públicos em regime de exclusividade, a Lei nº 13.303/2016 deve ser interpretada
conforme o texto constitucional para excluir da submissão ao regime jurídico de licitação e
contratos as empresas estatais que tenham esse objeto. Assim, o estatuto jurídico das empresas
estatais, em especial a parte relativa a licitação e contratos, incide apenas sobre as entidades
que exploram atividade econômica em sentido estrito (em regime de monopólio ou
concorrência) e que prestam serviço público em regime competitivo.
As respostas aos problemas propostos foram obtidas a partir das conclusões parciais
expostas ao longo do trabalho e sintetizadas a seguir.
Descreveu-se a classificação proposta por Floriano de Azevedo Marques Neto segundo
a qual se deve distinguir o regime jurídico relativo à gestão do ente, daquele que se refere à
atividade desempenhada. A gestão do ente refere-se à relação entre a pessoa jurídica e o poder
público, e consiste nas regras relativas, por exemplo, ao regime de contratação. Por outro lado,
a prestação da atividade diz respeito à sua natureza e trata da aplicação ou não de regras de
continuidade, universalidade, modicidade remuneratória, ou seja, regras próprias dos serviços
públicos. Com suporte na classificação explicitada, constatou-se que o regime jurídico de
licitação e contratação das empresas estatais refere-se à gestão do ente, razão pela qual a
natureza do regime jurídico de licitação e contratação pode ser distinta da natureza do regime
jurídico incidente sobre a atividade desempenhada. Logo, concluiu-se que definir o regime
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jurídico de licitação e contratação das empresas estatais conforme o critério dicotômico, ou seja,
conforme a natureza da atividade desempenhada, é desconsiderar a distinção entre os aspectos
de gestão e atividade.
Afirmou-se que o conceito de empresa deve ser analisado como categoria jurídica, ou
seja, como formulação genérica, sem comprometimento com o Direito Público ou Privado, e
que, após a definição dessas características gerais, deve-se proceder aos ajustes das
especificidades decorrentes dos traços típicos do direito privado ou do Direito Público.
Assim, concluiu-se que a previsão do artigo 173, § 1º, III, da CR/1988, tem como objeto
as especificidades do modelo empresarial adotado pelo Estado. Logo, asseverou-se que a
especificidade se refere à submissão das empresas estatais a regime jurídico de licitação e
contratação de natureza híbrida. Ou seja, o estatuto jurídico dessas empresas deve estabelecer
o regime de licitação e contratação, observados os princípios da Administração Pública, o que
significa que deve ser mais flexível, menos burocrático do que aquele que incide sobre o
restante da Administração Pública direta, autárquica e fundacional, e, em contrapartida, será
mais rígido se comparado com o sistema de compras e contratação das empresas privadas.
Portanto, concluiu-se que a adoção do modelo empresarial implica a submissão da entidade a
regime jurídico de licitação e contratação diferente daquele que se aplica ao restante da
Administração Pública.
Ademais, afirmou-se que resulta do artigo 173, § 1º, da CR/1988, que a adoção do
modelo empresarial é obrigatória nas hipóteses de exploração de atividade econômica em
sentido estrito, tanto em regime de monopólio, quanto em regime de concorrência, e de
prestação de serviços públicos em ambiente concorrencial. As atividades econômicas em
sentido estrito são típicas dos particulares, não cabendo ao Estado exercê-las diretamente e sob
o influxo de normas típicas do regime jurídico de direito público. Além disso, independente da
espécie de atividade econômica, a atuação estatal não pode gerar concorrência desleal. Logo, a
obrigatoriedade de utilizar o modelo empresarial resulta tanto da natureza da atividade, quanto
da existência ou não de concorrência.
Além disso, concluiu-se que decorre da literalidade do artigo 173, § 1º, da CR/1988, que
as empresas estatais somente podem ser constituídas para o exercício de atividades de natureza
econômica, ou seja, somente podem ter como objeto a exploração de atividades econômicas em
sentido amplo. Logo, as empresas estatais podem ser criadas apenas para a exploração de
atividades econômicas em sentido estrito e prestação de serviços públicos. Todavia, no caso de
serviços públicos prestados em regime de exclusividade, assim como ocorre com as demais
atividades desempenhadas pelo Estado (exercício do poder de polícia, fornecimento endógeno
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de bens e serviços, execução de obras públicas e fomento), não está presente a razão que
justifica o uso do modelo empresarial, qual seja, impedir a concorrência desleal, razão pela qual
se afirmou ser vedado o uso do modelo empresarial para o desempenho dessas atividades.
Admitir a adoção do modelo empresarial para o desempenho de toda e qualquer atividade
implica autorizar o Estado a, discricionariamente, optar pelo regime de licitação e contratação
mais flexível e com mais influência das normas de direito privado, já que esse regime é inerente
ao modelo de empresa. Assim, a autorização do uso do modelo empresarial em qualquer
hipótese consiste em admitir esse modo de organização em situações nas quais não está presente
o fundamento constitucional para a incidência desse regime. Ou seja, admitir a adoção do
modelo empresarial nas hipóteses em que não exista concorrência a ser protegida vai de
encontro à finalidade do texto constitucional, que é impedir a concorrência desleal, por meio da
incidência de regime de licitação e contratação mais flexível.
No tocante à Lei nº 13.303/2016, consta expressamente no artigo 1º que a lei incide
sobre todas as empresas estatais exploradoras de atividades econômicas em sentido estrito e
prestadoras de serviços públicos. A doutrina nacional divergiu a respeito da interpretação do
referido dispositivo e três compreensões distintas se destacam, quais sejam: (i) parcela da
doutrina compreendeu que o estatuto jurídico das empresas estatais tem aplicabilidade tanto
para aquelas entidades que prestam serviços públicos, quanto para as que exploram atividades
econômicas em sentido estrito; (ii) parte dos doutrinadores afirmou que a opção legislativa foi
no sentido de o estatuto jurídico ter aplicabilidade somente para as empresas estatais que
desempenham suas atividades em ambiente competitivo; e (iii) parcela dos doutrinadores
concluiu que a opção legislativa foi no sentido de o estatuto jurídico ser aplicável para todas as
empresas estatais, independente do objeto desempenhado, ou seja, para as empresas estatais
que têm como objeto não somente as atividades de natureza econômica, mas o poder de polícia,
o fornecimento de bens e serviços para a própria Administração Pública, as obras públicas e o
fomento. Concluiu-se que o legislador desconsiderou o critério dicotômico (serviço público
versus atividade econômica em sentido estrito), já que expressamente previu a incidência da lei
tanto para as empresas estatais exploradoras de atividades econômicas em sentido estrito (em
regime de concorrência ou monopólio), quanto para as empresas estatais prestadoras de serviços
públicos (em regime de concorrência ou exclusividade). Observou-se que a única ressalva de
aplicabilidade da lei, ao menos expressa, consta do artigo 1º, § 1º, que prevê a inaplicabilidade
do regime por ela instituído para as empresas estatais que tiverem, em conjunto com suas
subsidiárias, receita bruta inferior a R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais). Assim,
afirmou-se que a opção legislativa foi de encontro ao entendimento consolidado no âmbito
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doutrinário e jurisprudencial segundo o qual o regime jurídico das empresas estatais deve variar
conforme a natureza dicotômica da atividade desempenhada.
Afirmou-se que a ausência de menção, no artigo 1º da Lei nº 13.303/2016, às empresas
estatais que têm como objeto o exercício do poder de polícia, fomento, execução de obras
públicas e fornecimento endógeno de bens e serviços está adequada ao texto constitucional.
Todavia a inclusão das empresas estatais prestadoras de serviços públicos sem distinguir entre
as atividades prestadas em regime de exclusividade e aquelas que são desempenhadas em
ambiente concorrencial vai de encontro à Constituição da República de 1988, pelas razões
acima explicitadas.
A inclusão no artigo 1º da Lei nº 13.303/2016 das empresas estatais prestadoras de
serviços públicos em regime de exclusividade atrai o regime jurídico de licitação e contratação
mais flexível, o que é incompatível com o texto constitucional, segundo o qual o regime
diferenciado deve incidir para evitar concorrência desleal. Assim, asseverou-se que se trata de
contrafação administrativa aparente, cuja solução é interpretar corretamente o texto
constitucional a fim de evitá-la, razão pela qual se deve proceder à interpretação conforme o
texto constitucional para excluir da submissão ao regime jurídico de licitação e contratação
previsto na Lei nº 13.303/2016 as empresas estatais que prestam serviço público com
exclusividade.
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