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CF/88, art. 37, XX:

 Depende de autorização legislativa, em cada 
caso, a criação de subsidiárias das empresas 
públicas e sociedades de economia mista, 
“assim como a participação de qualquer 
delas em empresa privada”.

 Existem mais de 500 empresas com 
participações estatais, em diferentes graus 
de participação.

1) Fundamento constitucional



 São empresas privadas;

 Não integram a Administração Pública;

 Diversidade de composições acionárias;

 O sócio estatal não tem preponderância no 
poder de controle;

 Controle versus propriedade das ações

 Possibilidade de acordos de acionistas e 
instituição de golden shares.

2) Características básicas



3.1. Fomento

 Aporte de capital + “peso” institucional do 
Estado;

 Exemplos:

BNDESPAR

Lei da Inovação (Lei 10.973, com redação da 
Lei 13.243) e Decreto 5.563

3) Finalidades



3.2. Desenvolvimento mais eficiente de 
atividades econômicas

 Para maior eficiência e facilidade de gestão;

 Prática difundida no setor empresarial 
privado; previsões nas leis de cada estatal;

 Exemplos:

Criação de SPEs

Grupos de sociedades

CEF e BB (Lei 11.908); VALEC (Lei 12.058)

3) Finalidades



3.3. Desempenho de atividades previstas em 
contrato de concessão

 Redução de assimetria de informações e 
ente estatal com poderes de sócio;

 Exemplos:

Concessão de aeroportos (INFRAERO)

Lei das PPP (Lei 11.079, art. 9º)

SABESP

Porto Sul – Ilhéus

3) Finalidades



Acórdão no 1220/2016 – TCU (Rel. Min. 
Bruno Dantas)

 Aquisição de participação minoritária na 
CPM Braxis e na Branes Serviços pela 
CaixaPar – setor de TI para posterior 
contratação direta;

 Questão recorrente: Acórdãos 894, 1344, 
1602 e 1985/2015, todos do Plenário; 

 Lei 11.908/09 e Lei 13.262/16 – ampliou 
para empresas de TI;

4) Problemas



Acórdão no 1220/2016 – TCU (Rel. Min. 
Bruno Dantas)

 Conclusão: inaplicabilidade da contratação 
sem licitação. Não enquadramento nas 
hipóteses da Lei 8.666 (art. 24, XXIII e art. 
25)

 Possível desvio de finalidade?

 Dificuldades no controle;

 Pouca transparência.

4) Problemas



Objetivos da Lei (art. 1º, par. 7º):

 Estabelecer instrumentos que permitam 
maior governança e controle;

 Munir as estatais de instrumentos mais 
concretos para proporcionar maior 
governança e transparência;

 Proporcionalidade dos instrumentos com o 
caso concreto.

5) Novidades da Lei 13.303/2016



A estatal, no controle exercido sobre a 
empresa participada, deve se valer dos 
seguintes elementos (art. 1º, par. 7º):

a) Documentos estratégicos do negócio;

b) Relatório de execução do orçamento e de 
investimentos;

c) Informe sobre política de transações com 
partes relacionadas;

d) Análise das condições de alavancagem 
financeira da sociedade;

5) Novidades da Lei 13.303/2016



e) Avaliação de inversões financeiras e de alienação 
de bens;

f) Relatório de risco das contratações (obras e 
fornecimentos de bens);

g) Informe sobre execução de projetos de interesse 
da investidora;

h) Relatório de cumprimento de condicionantes 
socioambientais;

i) Avaliação da necessidade de novos aportes;

j) Outros relatórios.

5) Novidades da Lei 13.303/2016



a) Transparência e controle versus agilidade;

b) O caráter privado das empresas com 
participação estatal deve ser observado;

c) Os instrumentos criados pela Lei 13.303 
devem ser aplicados com 
proporcionalidade e parcimônia;

d) Alerta: risco de “autarquização” das 
empresas com participação estatal.

6) Conclusões
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