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È possibile che il futuro abbia a mostrarci gli organismi 

economici, che oggi sono rappresentati dalle società per 

azioni, non solo su base di parità con lo Stato, ma forse 

anche al suo posto, come forze dominante 

dell’organizzazione sociale. Di conseguenza il diritto dele 

società potrebbe essere considerato come il potenziale diritto 

costituzionale del nuovo Stato economico, mentre l’attività di 

impresa sta sempre piú assumendo l’aspetto di attività 

politica economica. 

 

(BERLE JR., Adolf A.; MEANS, Gardiner C. Means. 

Società per azioni e proprietà privata. Torino: Giulio 

Einaudi, 1966, p. 336 – traduzido do original em inglês The 

modern corporation and private property, 1932) 
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RESUMO 

 

A tese tem por objeto o estudo da participação do Estado como sócio de empresas que não 

integram a Administração Pública. Parte-se da constatação de que o Estado tem se valido de 

técnicas de engajamento empresarial em que uma empresa estatal é sócia de uma empresa 

privada e, nessa condição, exerce seus poderes de sócio para influenciar em alguma medida 

a atuação da empresa. Tal sistemática é utilizada por instituições financeiras de fomento 

(como o BNDESPAR), foi empregada nas recentes concessões de aeroportos, e é bastante 

utilizada para a diversificação das atividades realizadas por empresas estatais (como a 

Petrobras e a Eletrobras). Na tese, denominam-se essas sociedades de empresas público-

privadas. As empresas público-privadas são sociedades comerciais privadas, não integrantes 

da Administração Pública, em que o Estado, por meio de um ente estatal, participa como 

sócio e se vale de instrumentos societários destinados a direcionar o comportamento da 

empresa para a realização de determinados objetivos públicos previstos no ordenamento 

jurídico, mas sem possuir, de modo permanente, preponderância no exercício do poder de 

controle. O trabalho busca compreender inicialmente por que o Estado atua por meio de 

organizações empresariais e como se dá a sua relação com os particulares em ambiente 

societário. Depois, faz-se uma caracterização mais apurada das empresas público-privadas e 

da técnica acionária como forma de intervenção na economia. Examinam-se em seguida os 

objetivos, os impactos e as limitações de tal técnica de intervenção, bem como o regime 

jurídico das empresas público-privadas e a questão da escolha do sócio privado. Por fim, 

analisa-se a utilização dos acordos de acionistas e das ações de classe especial (golden 

shares) nas empresas público-privadas. A tese busca contribuir para o estudo do tema, que 

até o momento recebeu pouca atenção dos estudiosos. 

 

Palavras-chave: empresas público-privadas, empresas estatais, empresas públicas, 

sociedades de economia mista, acordos de acionistas, golden shares. 

 

 

 

 

 



III 

 

ABSTRACT 

 

The thesis has the purpose to study the participation of the State as shareholder of 

companies that are not part of the Public Administration. In some contractual arrangements, 

a state-owned enterprise is a partner in a private company and, as such, exerts its powers to 

influence the company's performance in some measure. This technique is used by public 

finance institutions (like BNDESPAR), was used in the recent airport concessions, and is 

widely used for the diversification of activities carried out by state-owned enterprises (like 

Petrobras and Eletrobras). These companies are public-private companies. Public-private 

companies are not members of the Public Administration, but a state-owned enterprise 

participates as a partner and relies on corporate instruments to direct the behavior of the 

company to achieve certain goals provided for in law. This work examines the reasons why 

the State acts through business organizations and how is its relationship with individuals in 

a corporate environment. Then, it makes a more accurate characterization of public-private 

enterprises and of the technique of intervention in which the State is a shareholder of private 

companies. The thesis also examines the goals, the impacts and the limitations of such 

intervention technique as well as the legal framework for public-private enterprises and the 

choice of the private partner. Finally, this work analyzes the use of shareholders’ 

agreements and golden shares in public-private companies. The thesis seeks to contribute to 

the study of the subject, which so far has received little attention from scholars. 

 

Key words: public-private enterprises, state enterprises, state-owned enterprises, joint stock 

companies, shareholders agreements, golden shares. 
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RÉSUMÉ 

 

La thèse a pour but d'étudier la participation de l'État actionnaire dans les entreprises qui ne 

font pas partie de l'administration publique. L'État a utilisé une technique d'engagement où 

une entreprise d'État est un partenaire dans une entreprise privée et, à ce titre, exerce ses 

pouvoirs pour influencer dans une certaine mesure la performance de l'entreprise. Cette 

technique est utilisé systematiquement pour les institutions public de financement du 

développement (comme BNDESPAR), a été utilisé dans les dernières concessions 

aéroportuaires, et est largement utilisé pour la diversification des activités menées par des 

entreprises publiques (comme Petrobras et Eletrobras). Ces entreprises sont appelées 

entreprises public-privé. Les entreprises public-privé ne sont pas membres de 

l'administration publique, mais ils ont l'adhésion d’une entreprise d'État comme partenaire, 

que se fonde sur les instruments d'entreprise pour diriger le comportement de l'entreprise 

pour atteindre certains objectifs. La recherche examine pourquoi l'État agit à travers les 

entreprises et comment est la relation de l’État avec les individus dans un environnement 

d'entreprise. Ensuite, il est une caractérisation plus précise des entreprises public-privé et de 

la technique de l'actionnariat comme une intervention dans l'économie. Le travail examine 

les objectifs, les impacts et les limites de cette technique d'intervention ainsi que le cadre 

juridique pour les entreprises public-privé et la question du choix du partenaire privé. Enfin, 

la thèse analyse l'utilisation des pactes d'actionnaires et des actions d’or (golden shares) 

dans des sociétés public-privé. La thèse vise à contribuer à l'étude du théme, qui, jusqu'ici, a 

reçu peu d' attention de la part des chercheurs. 

 

Mots-clés: entreprises public-privé, entreprises d'Etat, entreprises publiques, societés 

d’économie mixte, pactes d'actionnaires, actions d'or 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

RIASSUNTO 

 

La tesi ha lo scopo di studiare la partecipazione dello Stato come azionista delle società che 

non fanno parte della Pubblica Amministrazione. Parte dal fatto che lo Stato ha un tecniche 

di coinvolgimento in cui una impresa statale è socio di una società privata e, come tale, 

esercita i suoi poteri per influenzare in qualche misura il funzionamento della società. 

Questo viene utilizzato sistematicamente per le istituzioni finanziarie di sviluppo (come 

BNDESPAR), è stato utilizzato nelle recenti concessioni aeroportuali, ed è ampiamente 

utilizzato per la diversificazione delle attività svolte dalle imprese statali (come Petrobras e 

Eletrobras). Queste aziende non sono parte della Pubblica Amministrazione, ma il socio 

statale si basa su strumenti aziendali per dirigere il comportamento della società per 

raggiungere determinati obiettivi pubbliche previsti dalla legge. La ricerca inizialmente 

analisa perché lo Stato agisce attraverso le organizzazioni imprenditoriali e come è il suo 

rapporto con gli individui in ambiente aziendale. In secondo luogo, è fatta una 

caratterizzazione più precisa di imprese pubbliche-private e della tecnica di partecipazione 

come un intervento statale nell'economia. Essere esaminati poi i gol, gli impatti e i limiti di 

tale tecnica di intervento, il quadro giuridico per le imprese pubbliche-private e la questione 

della scelta del partner privato. Infine, la tesi analizza l'uso dei patti parasociali e dei azioni 

speciali (golden shares) in aziende pubbliche-private. La tesi si propone di contribuire allo 

studio del soggetto , che finora ha ricevuto scarsa attenzione da parte degli studiosi. 

 

Parole chiave: imprese pubbliche-private, imprese statali, imprese pubbliche, società per 

azione di capitali, società per azioni, patti parasociali, golden shares 
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INTRODUÇÃO 

 

1. OBJETO DA TESE 

 

1. O tema que será desenvolvido nesta tese diz respeito à participação do 

Estado como sócio de empresas que não integram a Administração Pública. 

2. A temática tem como pano de fundo a atuação do Estado na ordem 

econômica. 

De acordo com o artigo 173 da Constituição Federal, o Estado pode explorar 

diretamente atividades econômicas quando necessárias aos imperativos da segurança 

nacional ou a relevante interesse coletivo. 

Normalmente, a exploração direta se dá por meio de empresas públicas, 

sociedades de economia mista, bem como por suas subsidiárias e controladas, que na 

realidade também são empresas estatais1. Todas essas empresas integram a Administração 

Pública, ainda que sejam rotuladas como pessoas jurídicas de direito privado. 

Mas existe uma possibilidade adicional, ainda pouco estudada, de a estrutura 

estatal se engajar diretamente na exploração de atividades econômicas. Trata-se da 

participação do Estado como sócio de empresas privadas que não integram a Administração 

Pública. 

O fenômeno tem previsão constitucional expressa. O inciso XX do artigo 37 

da Constituição Federal estabelece que “depende de autorização legislativa, em cada caso, a 

criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior [empresas públicas e 

sociedades de economia mista], assim como a participação de qualquer delas em empresa 

privada”2. A parte final do dispositivo contempla justamente a participação estatal em 

empresas que não integram a Administração Pública. 

3. A participação do Estado como sócio de empresas privadas pode se prestar 

ao desempenho de uma série de finalidades de interesse estatal. 

Pode consistir numa modelagem de fomento, pela qual o Estado emprega 

recursos em uma empresa privada, assumindo a condição de sócio para garantir que os 

                                           
1 Utiliza-se aqui o gênero “empresas estatais” para fazer referência às empresas públicas, sociedades de 

economia mista e suas subsidiárias e controladas. Todas elas integram a Administração Pública. 
2 Note-se que o texto constitucional prevê apenas a participação das empresas estatais como sócias de 

empresas privadas. Não há previsão expressa acerca da participação do próprio Estado nessa condição. Por 

isso, ainda que se faça referência à participação “do Estado” como sócio de empresas privadas, deve-se 

compreender como sendo a participação de empresas estatais nesses arranjos societários. 
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objetivos buscados com o investimento estatal sejam alcançados. A presença do Estado, 

além de contribuir com o aporte de capital, confere maior respeitabilidade e segurança ao 

empreendimento, fazendo com que a sociedade empresária tenha maior facilidade no 

desenvolvimento de certos negócios. 

Pode ser uma sistemática pela qual empresas públicas e sociedades de 

economia mista ou suas subsidiárias se associam a entes privados para desenvolver de modo 

mais eficiente uma atividade econômica específica. O ente estatal assumirá a condição de 

sócio e, ainda que sem preponderância no exercício do poder de controle, deterá alguma 

parcela de poder no interior do arranjo societário. 

Pode ainda se tratar de uma modelagem útil ao desempenho de serviços 

públicos ou outras atividades que dependam de um contrato de concessão com o poder 

público. Nesse caso, um ente estatal integrará o quadro de sócios da empresa 

concessionária, o que permite não só uma redução da assimetria de informações entre o 

poder público e o parceiro privado, mas também possibilita ganhos econômicos ao sócio 

estatal na exploração daquela atividade. Trata-se do modelo adotado nas licitações para a 

concessão de aeroportos, em que a Infraero passou a ser titular, em princípio, de 49% do 

capital social das concessionárias3. Arranjo semelhante ocorre nos contratos de partilha para 

a exploração dos campos do pré-sal, em que não ocorrerá a constituição propriamente de 

uma empresa privada com um sócio estatal, mas haverá a estruturação de um consórcio 

integrado pelos licitantes vencedores, o qual contará obrigatoriamente com a participação da 

Petrobras e da PPSA e terá um funcionamento muito semelhante ao de uma empresa 

privada, regulado pelo artigo 279 da Lei nº 6.4044. 

A maleabilidade do mecanismo da participação societária do Estado é uma 

importante característica dessa figura, o que a torna útil ao desempenho de uma série de 

atividades distintas. 

4. O fenômeno não deixa de representar uma espécie de parceria público-

privada5. 

                                           
3 Os próprios editais das licitações preveem a possibilidade de a Infraero reduzir a sua participação no capital 

das concessionárias ao longo da concessão. 
4 O artigo 20 da Lei nº 12.351 estabelece que “O licitante vencedor deverá constituir consórcio com a 

Petrobras e com a empresa pública de que trata o § 1o do art. 8o desta Lei, na forma do disposto no art. 279 da 

Lei nº 5.404, de 15 de dezembro de 1976”. A participação da Petrobras nos consórcios “não poderá ser inferior 

a 30% (trinta por cento)”, de acordo com o artigo 10, inciso III, alínea c, da mesma Lei. Já a PPSA “integrará o 

consórcio como representante dos interesses da União no contrato de partilha de produção”, conforme 

estabelece o artigo 21 da mesma Lei. 
5 O termo “parceria”, segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, pode ter uma acepção bastante ampla, “de modo 

a abranger todos os ajustes entre setor público e setor privado, para a consecução de fins de interesse comum, 
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Após a realização de diversas privatizações principalmente a partir da década 

de 1990, constatou-se que a participação direta do Estado na economia ainda é uma 

sistemática útil, que não pode simplesmente ser abandonada. Contudo, é necessário que o 

engajamento empresarial do Estado seja eficiente e considere a possibilidade da conjunção 

de esforços entre os setores público e privado. Esse contexto conduz à realização de 

parcerias de natureza societária, em que o Estado contribui de alguma forma para o 

desempenho de uma atividade, compartilhando a direção do empreendimento com o setor 

privado de forma mais intensa do que ocorre, por exemplo, nas sociedades de economia 

mista. 

5. No presente trabalho, parte-se de uma hipótese (“há uma técnica de 

intervenção do Estado no domínio econômico – a ‘técnica acionária’ – pela qual o Estado 

emprega o seu apoio institucional e econômico em parcerias público-privadas de natureza 

societária, como mecanismo orientador de certas condutas consideradas desejáveis pelo 

Estado na ordem econômica”). 

Portanto, na presente tese, a atuação do Estado como sócio de empresas 

privadas será tratada como uma técnica de atuação estatal no domínio econômico – o que 

denominaremos de técnica acionária. 

Essa participação do Estado como sócio de empresas privadas tem por 

característica a existência de uma parceria entre os setores público e privado, de natureza 

societária, em que o ente administrativo não possui preponderância no controle da empresa, 

ainda que determinados poderes lhe sejam assegurados – v.g., indicação de certos 

administradores e exercício de direito de veto em determinadas matérias – poderes esses que 

deverão ser dimensionados e adaptados em função de cada situação concreta e dependendo 

dos objetivos buscados pelo Estado com a parceria. 

 

                                                                                                                                 
como concessões, permissões, convênios, contratos de gestão, terceirização e quaisquer outras modalidades 

admissíveis perante o nosso ordenamento jurídico” (Parcerias na Administração Pública. 7.ed. São Paulo: 

Atlas, 2009, p. 13). A abrangência do termo também é destacada por Dinorá Adelaide Musetti Grotti (As 

parcerias na Administração Pública. In: CARDOZO, José Eduardo Martins; QUEIROZ, João Eduardo Lopes; 

SANTOS, Márcia Walquíria Batista dos (org.). Curso de Direito Administrativo Econômico. Vol. 1, São 

Paulo: Malheiros, 2006, p. 441). Marçal Justen Filho prefere o termo “associação” ao vocábulo “parceria” e 

questiona a compatibilidade desta última com o regime jurídico da Administração Pública (Teoria Geral das 

Concessões de Serviço Público. São Paulo: Dialética, 2003, p. 138-142). Também tece considerações críticas 

ao termo “parceria” Diogo de Figueiredo Moreira Neto (O sistema de parceria entre os setores público e 

privado. Boletim de Direito Administrativo. São Paulo: NDJ, ano XIII, n. 1, jan. 1997). 
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2. ESCLARECIMENTO DE ORDEM TERMINOLÓGICA: AS “EMPRESAS 

PÚBLICO-PRIVADAS” 

 

6. Neste ponto, é necessário um esclarecimento de ordem terminológica. 

As empresas privadas que detêm participação estatal, mas que não integram a 

Administração Pública e não são controladas preponderantemente por um ente 

administrativo, serão referidas neste trabalho como “empresas público-privadas”. 

O termo em questão pode ter diversos significados, daí a necessidade do seu 

esclarecimento. 

7. Em artigo publicado em 1993, Gaspar Ariño Ortiz utilizou o termo 

“empresa público-privada” para se referir à necessidade de as empresas estatais operarem 

com maior eficiência e libertadas de certas amarras de natureza política que prejudicavam a 

sua atuação na Espanha6. Para ele, a ideia de “empresa público-privada” tinha um conteúdo 

ideológico: seria, na realidade, uma nova concepção das empresas estatais. 

No artigo, o doutrinador mostrava-se ao mesmo tempo cético e esperançoso 

com esse novo modelo. Mas seus objetivos consistiam apenas em expor possíveis 

dificuldades e em ressaltar que elas somente seriam ultrapassadas com a adoção de novas 

concepções que orientassem as empresas estatais a uma atuação “mais empresarial”. 

A ideia de “empresas público-privadas” mencionada pelo doutrinador 

espanhol, portanto, não é a utilizada nesta tese. 

8. No Brasil, o termo “empresa público-privada” foi utilizado em um breve 

ensaio de autoria do economista Fernando Cariola Travassos, publicado em 20077. O autor 

destacava as vantagens de o Estado reduzir a sua participação em empresas públicas e 

sociedades de economia mista, abrindo mão do controle de tais sociedades. Com isso, 

formar-se-ia uma “empresa de comando compartilhado” entre os setores público e privado. 

Essa dispersão adequada e monitorada do capital votante ainda manteria o 

poder público como um acionista estratégico, com a possibilidade de influir nos objetivos e 

linhas de ação da companhia. Entretanto, a empresa estaria protegida de interesses político-

partidários e de favorecimentos contrários aos seus interesses devido justamente à ausência 

de poder governamental absoluto sobre as suas decisões. 

                                           
6 ARIÑO ORTIZ, Gaspar. La “nueva” empresa público-privada: ¿ilusión o realidad? Cuenta y Razón, 1993, p. 

37-50. Disponível em: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2044707> Acesso em 30.5.2012. 
7 TRAVASSOS, Fernando C. As vantagens de uma empresa público-privada. Jornal Valor Econômico, 

21.8.2007. 
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O modelo mencionado pelo economista é justamente aquele que constitui 

objeto da presente tese – ainda que a análise deste trabalho não se restrinja à situação 

mencionada no ensaio, de redução da participação do Estado em empresas estatais. 

9. Posteriormente, foi publicado artigo intitulado “Empresa público-privada”, 

de autoria de Alexandre Santos de Aragão8. Por empresa público-privada, o doutrinador se 

refere às empresas de capital público-privado em que a participação estatal é minoritária9. 

O sentido do termo é semelhante ao que foi utilizado por Fernando Cariola 

Travassos e se aproxima muito do que será utilizado nesta tese. Apenas ressalvamos desde 

logo que o fundamental para a caracterização dessas empresas é que o sócio estatal não 

detenha a preponderância no seu controle, e não que o ente estatal seja sócio um 

obrigatoriamente minoritário em termos de quantidade de ações de sua titularidade. Nosso 

entendimento parte da noção, há muito já pacificada no direito societário, de que existe uma 

dissociação entre propriedade acionária e poder de comando empresarial 10. 

10. É verdade que a expressão “empresa público-privada” não é contemplada 

no direito positivo brasileiro, o que poderia causar alguma confusão de ordem conceitual. 

Entretanto, durante o desenvolvimento dos estudos para a elaboração desta 

tese, constatou-se a necessidade de se designar o fenômeno por meio de uma expressão 

definida, até mesmo para melhor fluência do texto. Assim, concluímos que o uso de um 

termo não contemplado expressamente pelo direito positivo nacional não afetará a clareza 

da exposição. Daí a apresentação dos devidos esclarecimentos de ordem terminológica já 

nesta introdução. 

Reconhece-se que a expressão “empresa público-privada” não é perfeita. 

Afinal, empresas público-privadas são, na realidade, empresas privadas, que nem sequer 

                                           
8 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Empresa público-privada. Revista dos Tribunais – RT, ano 98, n. 890, p. 

33-68, dez. 2009. 
9 Nas palavras de Alexandre Santos de Aragão: “Empresas público-privadas seriam, assim, as sociedades 

comerciais privadas com participação estatal, direta ou indireta, minoritária com vistas à realização de 

determinado objetivo público incumbido pelo ordenamento jurídico ao Estado” (Empresa público-privada, p. 

41). 
10 A caracterização das empresas público-privadas será feita com mais detalhamento em capítulo próprio. Esta 

ressalva quanto à preponderância do poder de controle, portanto, será melhor explicitada. Por ora, cabe apenas 

a menção de que o poder de controle não é uma decorrência apenas da propriedade das ações. Há uma série de 

fatores que influem na alocação do poder de controle, que não podem ser restringidos à quantidade de ações 

detidas pelo sócio. Trata-se de lição clássica de Adolf A. Berle Jr. e Gardiner C. Means, no estudo intitulado 

The modern corporation and private property, publicado com base em dados estatísticos de 1929. Tal estudo 

demonstrou a possibilidade de dissociação entre propriedade acionária e poder de comando empresarial, o que 

levou seus autores a classificar o controle interno em cinco espécies: (i) controle com quase completa 

propriedade acionária, (ii) controle majoritário, (iii) controle obtido mediante expedientes legais (through a 

legal device), (iv) controle minoritário, e (v) controle administrativo ou gerencial (management control). Sobre 

o assunto, confira-se: COMPARATO, Fabio Konder. O poder de controle na sociedade anônima. 4.ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2005, p. 52 e ss. 
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integram a estrutura da Administração Pública. O termo “empresa público-privada” destina-

se apenas a ressaltar no fenômeno justamente a existência de uma parceria de natureza 

societária entre os setores público e privado. 

Haveria outras formas de se fazer referência a essa realidade. Carlos Ari 

Sundfeld, Rodrigo Pagani de Souza e Henrique Motta Pinto, por exemplo, utilizam a 

expressão “empresas semiestatais” em um relevantíssimo artigo conjunto publicado em 

2011 sobre o tema11. Ressaltam com isso o fato de que uma parte do seu quadro de sócios é 

constituída de um ou mais entes que integram a estrutura estatal. 

Utilizam-se ainda outras expressões, tais como “empresas participadas”12, ou 

“empresas de capital público-privado”, mas nenhuma é capaz de expressar perfeitamente o 

fenômeno. As sociedades de economia mista no sentido definido pelo artigo 5º, inciso III, 

do Decreto-Lei nº 200, por exemplo, também poderiam ser consideradas empresas 

participadas ou de capital público-privado, na medida em que o Estado participa do seu 

quadro de acionistas. 

Aliás, o termo “sociedade de economia mista”, antes da edição do Decreto-

Lei nº 200, de 1967, era empregado comumente para designar não só as empresas de capital 

público-privado de que o Estado é sócio majoritário, mas também aquelas em que o Estado 

figurava como sócio minoritário13 – do que se pode concluir que as empresas público-

privadas, tal como definidas nesta tese, seriam consideradas à época como “sociedades de 

economia mista minoritárias”. Com a edição do Decreto-Lei nº 200 e a criação de um 

conceito legal mais restrito de sociedade de economia mista, tal denominação não deve ser 

utilizada para designar as empresas que são objeto de estudo na presente tese. 

Na realidade, o nomen juris que se atribui ao fenômeno não importa, desde 

que ele seja devidamente caracterizado e seus contornos sejam esclarecidos com exatidão. 

Como afirmado acima, a utilização da expressão “empresa público-privada” constitui mais 

um imperativo de clareza e fluência do texto. Assim, entendemos que a questão semântica 

fica superada. 

                                           
11 SUNDFELD, Carlos Ari; SOUZA, Rodrigo Pagani de; PINTO, Henrique Motta. Empresas semiestatais. 

Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 9, n. 36, p. 75-99, out./dez. 2011. 
12 A expressão “empresas participadas” é utilizada pela legislação de Portugal para tratar do fenômeno. Por 

esse motivo, é mencionada, por exemplo, numa obra de grande relevância, de autoria de Nuno Cunha 

Rodrigues: “Golden shares”: as empresas participadas e os privilégios do Estado enquanto accionista 

minoritário. Coimbra: Coimbra, 2004.  
13 Confira-se, por exemplo: CAVALCANTI, Themístocles Brandão. Tratado de direito administrativo. vol. II, 

3.ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1956, p. 311 e ss., em que o doutrinador faz uma classificação das 

sociedades de economia mista em majoritárias e minoritárias em função da amplitude da participação estatal 

no seu quadro acionário. 
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3. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TEMA E SUA IMPORTÂNCIA 

 

11. A participação do Estado como sócio de empresas privadas que não 

integram a Administração Pública é um tema relevante por uma série de razões. 

12. Em primeiro lugar, é fato que o Estado aplica uma quantidade 

significativa de recursos de origem pública em empresas privadas. Isso se dá (i) como 

sistemática de fomento, (ii) como um mecanismo possivelmente mais ágil de exploração de 

atividades econômicas que não dependem de controle estatal (neoempreendedorismo 

estatal14), e (iii) como sistemática de integração do Estado nas sociedades que desempenham 

alguma atividade concedida. Trata-se, portanto, de um assunto de grande interesse prático, 

apesar de pouco estudado. 

13. Em segundo lugar, as empresas privadas com participação estatal são 

uma modalidade de parceria público-privada em sentido amplo. 

A noção de parceria entre os setores público e privado envolve uma série de 

mecanismos muito diversos entre si. Além das parcerias normalmente referidas15, há aquelas 

em que se estabelece uma associação empresarial do poder público com particulares. Isso 

ocorre não apenas nas sociedades de economia mista, mas também – e com muito mais 

vigor – na integração de um ente estatal como sócio de uma empresa privada. 

Enquanto as sociedades de economia mista são mais estudadas, o fenômeno 

da participação estatal em empresas privadas que não integram a Administração Pública não 

constitui objeto de estudos mais aprofundados. Também por esse motivo, justifica-se um 

estudo sobre o tema. 

14. Em terceiro lugar, alterações legislativas de certo modo recentes vêm 

ampliando as possibilidades de atuação de entes estatais como sócios de empresas privadas. 

                                           
14 A expressão “neoempreendedorismo estatal” é utilizada por Sérgio Guerra para fazer referência a uma 

mudança qualitativa do engajamento empresarial do Estado, tendencialmente desburocratizado e em busca de 

eficiência e internacionalização que superem os moldes cartorários, embora não substitua as empresas estatais 

(Neoempreendedorismo estatal e os consórcios com empresas do setor privado. In: MARSHALL, Carla; 

GOMES, José Maria Machado (coord.). Direito empresarial público. vol. 2. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2004, p. 47-104).  
15 Podem ser mencionadas as concessões e permissões de serviços públicos e de uso de bens públicos, acordos 

de programa, convênios das mais variadas espécies, inclusive com Organizações Sociais (OS) e Organizações 

da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), franquias, além das parcerias público-privadas em sentido 

estrito, que são as concessões patrocinadas e administrativas previstas na Lei nº 11.079. Para uma análise 

aprofundada e abrangente do fenômeno das parcerias, confira-se: DI PIETRO, Maria Sylvia. Parcerias da 

Administração Pública. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
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No plano federal, as principais alterações normativas que previram essa 

possibilidade são as seguintes: (i) Lei nº 9.478 (“Lei do Petróleo”), de 1998, que prevê a 

possibilidade de a Petrobras participar direta ou indiretamente do quadro acionário de 

empresas privadas (artigos 64 e 65), (ii) Lei nº 10.973, de 2004, regulamentada pelo Decreto 

nº 5.563, de 2005, que preveem a participação da União como sócia minoritária de empresas 

para o incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, (iii) 

Lei 11.079, de 2004 – “Lei das Parcerias Público-Privadas” (artigo 9º, § 4º), que admite a 

participação da Administração Pública no capital do parceiro privado, (iv) Lei nº 11.908, de 

2009, produto da conversão da Medida Provisória nº 443, de 2008, que trata de 

participações societárias detidas pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal 

(artigo 2º), regulamentada pelo Decreto nº 7.509, de 2011, (v) Lei nº 12.058, de 2009, que 

contemplou a possibilidade de a VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. 

participar minoritariamente do capital da empresa que construir e operar estrada de ferro que 

integra a Transnordestina, e (vi) Lei nº 12.688, de 2012, produto da conversão da Medida 

Provisória nº 559, que trata da participação da Eletrobras em sociedades, com ou seu poder 

de controle. 

A previsão da participação do Estado como sócio de empresas privadas, 

contudo, não se restringe ao plano federal. 

No Estado de São Paulo, em 7 de dezembro de 2007, foi editada a Lei 

Complementar Estadual nº 1.025, que prevê a possibilidade de a SABESP participar do 

bloco de controle ou do capital de outras empresas, bem como a constituir subsidiárias, as 

quais poderão associar-se, majoritária ou minoritariamente, a outras empresas16. 

No Estado da Bahia, a Lei Estadual nº 12.623, de 2012, autoriza aquele 

Estado a participar direta ou indiretamente do capital da sociedade privada que terá como 

objeto a construção, operação e exploração das instalações do Porto Sul, em Ilhéus-BA. A 

Lei foi regulamentada pelo Decreto Estadual nº 14.452, de 2013, que estabelece o 

                                           
16 Após essa alteração legislativa, a SABESP se associou a diversos grupos privados no âmbito das seguintes 

empresas: Sesamm (com participação da SABESP em 36%), Águas de Andradina (com participação de 30%), 

Saneaqua Mairinque (com participação de 30%), Aquapolo Ambiental (com participação de 49%), Águas de 

Castilho (com participação de 30%) e Attend Ambiental (com participação de 45%). Das mais recentes Notas 

Explicativas das Demonstrações Financeiras da companhia, consta o seguinte: “Desde 2008, a SABESP vem 

atuando em parceria com outras empresas, resultando na formação das seguintes companhias: Sesamm, Águas 

de Andradina, Saneaqua Mairinque, Aquapolo Ambiental, Águas de Castilho e Attend Ambiental. Embora a 

participação da SABESP no capital social destas empresas não seja majoritária, os acordos de acionistas 

preveem o poder de veto e voto de qualidade sobre determinadas matérias em conjunto com as empresas 

associadas, indicando controle compartilhado na gestão das investidas” (disponível em www.sabesp.com, 

acesso em 2 de setembro de 2013). 

http://www.sabesp.com/
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procedimento para a seleção do sócio privado e os poderes que o Estado da Bahia terá na 

qualidade de sócio minoritário. 

15. Em quarto lugar, a participação do Estado como sócio de empresas 

privadas vem sendo adotada pela União em setores que envolvem alguma inovação 

relativamente às técnicas jurídicas para a exploração de bens e atividades públicas. 

Como mencionado, trata-se da modelagem aplicada nas licitações para a 

concessão dos aeroportos de Guarulhos, Brasília e Campinas – e, mais recentemente, dos 

aeroportos do Galeão e de Confins, em que a Infraero será uma acionista relevante das 

empresas concessionárias. 

Sob certo ângulo, a constituição de uma empresa público-privada para a 

gestão de infraestruturas aeroportuárias envolve a adoção de uma sistemática peculiar. Do 

ponto de vista conceitual, uma entidade da Administração Pública integrará a concessionária 

e terá algum poder, ainda que minoritário, na gestão da companhia. Por outro lado, a 

empresa estatal assumirá determinados riscos e se sujeitará às deliberações societárias 

legítimas, ainda que discorde delas. Isso significa que caberá ao sócio estatal atuar como 

parceiro e não como senhor do negócio, o que demandará uma correta compreensão do seu 

papel na companhia como um parceiro efetivo do sócio privado. 

Concepção semelhante informa os arranjos dos consórcios que explorarão a 

camada do pré-sal segundo o regime de partilha, conforme previsto na Lei nº 12.351, de 

2010.  

Identifica-se, portanto, um forte movimento no sentido de o Estado se engajar 

na exploração de atividades em associação ao setor privado. 

16. O tema da participação estatal em empresas privadas, portanto, é bastante 

relevante e suscita uma série de discussões. Trata-se a um só tempo de uma sistemática apta 

a ser empregada para uma série de finalidades distintas. Em lugar (ou por vezes ao lado) de 

se ter uma relação contratual entre o Estado e o setor privado, há uma relação societária na 

qual o Estado não tem preponderância no exercício do poder de controle: embora não possa 

agir como senhor do negócio, o Estado poderá reservar determinados poderes. Nessa 

situação do “Leviatã como sócio minoritário”17, surgirão questões relativas ao potencial de 

                                           
17 A expressão “Leviathan as a minority shareholder” foi mencionada de modo independente por Sergio 

Lazzarini (do Insper – Instituto de Ensino e Pesquisa) e por Aldo Mussachio (da Harvard Business School), 

citados em caderno específico da revista The Economist que dedicou-se a examinar o capitalismo de Estado 

(“State capitalism”), intitulado “The visible hand”, publicado em 21 de janeiro de 2012 (p. 8). Ambos tratavam 

justamente do fenômeno da participação estatal minoritária em empresas privadas como uma forma atuação 

direta do Estado na economia, com ênfase especial no setor de petróleo (“petrostate”). 
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intervenção estatal legítima e aos limites para a adoção de mecanismos típicos de direito 

privado, de forma que não haja uma fuga “ilegítima” para o direito privado em situações nas 

quais isso não é admitido. 

 

4. CONTRIBUIÇÃO PROPOSTA PELA PRESENTE TESE  

 

17. Foram localizados pouquíssimos artigos jurídicos publicados no Brasil 

que tratam especificamente do tema da participação do Estado como sócio de empresas 

privadas. 

O mais antigo, de autoria de Alexandre Santos de Aragão (e já citado acima), 

foi publicado na Revista dos Tribunais nº 890, de dezembro de 2009, sob o título “Empresa 

público-privada”. 

O segundo artigo específico sobre o tema é de autoria de Carlos Ari 

Sundfeld, Rodrigo Pagani de Souza e Henrique Motta Pinto, e também já foi mencionado 

acima. Foi publicado na Revista de Direito Público da Economia nº 36, de 

outubro/dezembro de 2011, sob o título “Empresas semiestatais”. 

Depois desses dois artigos, pioneiros na tentativa de se estabelecer uma 

organização conceitual para o fenômeno, outros trabalhos viriam a ser publicados sobre o 

assunto quando esta tese já estava em elaboração18. 

18. Além de haver uma escassez de trabalhos publicados sobre a participação 

do Estado como sócio de empresas privadas19, o que contrasta com a relevância do assunto 

inclusive em termos econômicos, é digno de nota que os dois ensaios aqui mencionados 

destacam a necessidade de aprofundamento do estudo científico sobre o tema. 

18.1. Alexandre Santos de Aragão menciona que, apesar de o fenômeno 

administrativo-societário ser “cada vez mais presente na realidade brasileira e comparada”, 

ele é “ainda pouco estudado pela doutrina”20. 

                                           
18 Confiram-se: RODRIGUES, Ana Carolina; DAUD, Felipe Taufik. O Estado como acionista minoritário. 

Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 10. n. 40, p. 9-31, out./dez. 2012; 

GUIMARÃES, Bernardo Strobel. A participação de empresas estatais no capital de empresas controladas pela 

iniciativa privada: algumas reflexões. In: MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; ALMEIDA, Fernando 

Dias Menezes de; NOHARA, Irene Patrícia; MARRARA, Thiago (org.). Direito e Administração Pública: 

estudos em homenagem a Maria Sylvia Zanella Di Pietro. São Paulo: Atlas, 2013, p. 374-389. 
19 Nesse sentido, Fernando Dias Menezes de Almeida ressalta o seguinte: “Em que pese, todavia, de longa data 

se admita no Brasil que o Estado seja parte em sociedades, via de regra os livros sobre Direito administrativo 

não cuidam do tema das sociedades estatais nos capítulos próprios dos contratos celebrados pela 

Administração. Isso certamente porque de plano já se afasta esse tipo contratual da lógica da teoria do contrato 

administrativo” (Contrato administrativo, p. 258). 
20 Empresa público-privada, p. 40. 
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Ao final do artigo, o doutrinador expõe o seguinte: “O grande desafio hoje 

em relação às pouco estudadas empresas público-privadas é, em razão inclusive dos 

elevados valores públicos nelas aplicados, verificar quais as modalidades de controle 

publicísticos eventualmente incidentes sobre a sua criação e gestão, sem comprometer o seu 

caráter privado e exógeno à Administração Pública (Direta ou Indireta, já que não é 

controlada pelo Estado) e a necessidade pública de sua atuação conforme os demais agentes 

do mercado”21. Por fim, afirma que o seu texto “traz posições que, naturalmente, podem (e 

devem) ser detalhadas ou refinadas no futuro em razão da esperada evolução científica da 

matéria”22. 

18.2. Carlos Ari Sundfeld, Rodrigo Pagani de Souza e Henrique Motta Pinto 

também apontam que “as peculiaridades dessa figura [empresas semitestatais] ainda não 

estão suficientemente delineadas”23. 

Ao final do artigo, reafirmam sua convicção “quanto à importância de os 

estudiosos e aplicadores passarem a trabalhar com a figura da empresa semiestatal”, por ser 

“necessária à adequada aplicação do direito administrativo positivo, que já vem dando a elas 

um tratamento especial, mesmo a expressão não estando ainda incorporada em lei”24. 

Segundo eles, não é possível que os analistas se limitem a “descrever essas 

empresas como empresas não estatais, do setor privado, sugerindo assim que seriam 

sujeitas em tudo ao regime empresarial comum”25. Isso porque, apesar de não incidir em 

bloco o regime jurídico das empresas estatais sobre elas, há uma tendência de se criar 

algumas regras especiais “capazes de disciplinar adequadamente essa figura, inclusive para 

evitar seu uso indevido, descontrolado ou desviado”26. 

19. Além das recentes alterações legislativas e da atenção que a doutrina 

começa a dar ao tema, é interessante observar que a participação do Estado como sócio de 

empresas privadas é objeto de previsão específica no anteprojeto da nova lei da organização 

administrativa brasileira27. 

                                           
21 Empresa público-privada, p. 66. 
22 Empresa público-privada, p. 66. 
23 Empresas semiestatais, p. 76. 
24 Empresas semiestatais, p. 98. 
25 Empresas semiestatais, p. 98. 
26 Empresas semiestatais, p. 99. 
27 O anteprojeto foi elaborado a pedido do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com a finalidade 

de substituir grande parte do Decreto-lei nº 200, de 1967. A Comissão de Juristas que elaborou o seu texto foi 

nomeada pela Portaria MP nº 426, de 6.12.2007 e constituída pelos professores Almiro do Couto e Silva, 

Carlos Ari Sundfeld, Floriano de Azevedo Marques Neto, Maria Coeli Simões Pires, Maria Sylvia Zanella Di 

Pietro, Paulo Eduardo Garrido Modesto e Sérgio de Andréa Ferreira. 
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O artigo 10, inciso I, do anteprojeto, prevê que as entidades estatais podem 

“participar, quando autorizadas por lei específica, do capital da empresa não estatal, desde 

que isso não lhes confira, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais ou 

poder para eleger a maioria dos administradores”. O § 2º prevê que tais empresas “não 

integram a administração indireta e estão sujeitas ao regime jurídico que lhes é próprio, 

segundo sua legislação de regência, não lhes sendo aplicáveis o regime e os controles a que 

se submetem as entidades estatais”. O § 3º ainda estabelece que “Constitui improbidade 

administrativa o uso, por agente público, de influência sobre as empresas ou entidades a que 

se refere este artigo, para obter vantagem indevida, para si ou para outrem”. 

Embora destituído de força normativa, o anteprojeto demonstra que houve 

uma reflexão de seus autores acerca da participação de entes estatais em empresas privadas, 

sem preponderância no exercício do poder de controle. Procurou-se o estabelecimento de 

algumas balizas para esse fenômeno, que não foram até o momento sistematizadas em 

nenhum estudo ou texto legal mais abrangente. 

20. Diante desse quadro, parece-nos justificável a elaboração de uma tese de 

doutoramento sobre a participação estatal em empresas privadas que não integram a 

Administração Pública. Pretende-se compreender mais amplamente o fenômeno da técnica 

acionária do Estado, buscando-se estabelecer um arranjo metodológico para o tema. 

 

5. A ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

21. O trabalho é dividido em três partes, cada uma se concentrando em um 

grande bloco de temas correlatos. O objetivo dessa divisão é perpassar os assuntos 

relacionados à temática proposta de modo a construir a tese desenvolvida. 

A primeira parte tratará da atuação empresarial do Estado e será constituído 

de dois capítulos. 

O Capítulo I investigará as razões pelas quais o Estado se vale de empresas 

para a intervenção do domínio econômico. Como será demonstrado, a utilização das vestes 

empresariais pelo Estado e a opção por mecanismos típicos de direito privado representam 

uma alternativa necessária para a consecução de determinados objetivos. 

No Capítulo II, pretende-se examinar como se dá a convivência entre o 

Estado e os acionistas privados no âmbito das sociedades de economia mista. A partir de 

uma análise evolutiva, busca-se demonstrar que, apesar de o Estado ter procurado exercer o 

controle sobre essas companhias de forma absoluta, sempre houve o entendimento 
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doutrinário de que o controle estatal não precisava ser absoluto, o que é reforçado pela ideia 

de “oxigenação” dessas sociedades. Ao final, serão feitas considerações sobre os acordos de 

acionistas nas sociedades de economia mista, uma vez que tal figura consolida concepções 

jurídicas relevantes para a compreensão das empresas público-privadas. 

A segunda parte da tese é composta de quatro capítulos e focará suas 

atenções propriamente nas empresas público-privadas a partir das premissas fixadas nos 

dois capítulos anteriores. 

O Capítulo III caracterizará as empresas público-privadas, examinará os 

fundamentos que parte da doutrina invoca para rejeitar tal figura, e fará uma análise da 

questão do controle interno de tais sociedades. 

O Capítulo IV aprofundará a concepção do que denominamos de técnica 

acionária. O objetivo geral consiste em compreender mais adequadamente em que consiste 

essa técnica, sendo examinados em seguida as potencialidades, os objetivos e os 

condicionamentos ao seu exercício. 

No Capítulo V, será analisada a questão da escolha do sócio privado pelo 

ente estatal. Objetiva-se demonstrar que os fundamentos adotados pela doutrina, seja para 

defender a impossibilidade de licitação, seja para sustentar a sua obrigatoriedade irrestrita, 

são equivocados. 

O Capítulo VI encerrará a segunda parte da tese com a análise do regime 

jurídico das empresas público-privadas. 

Na terceira parte do trabalho, que é dividida em dois capítulos, serão 

analisados os instrumentos societários de que pode se valer o sócio estatal de uma empresa 

público-privada. O enfoque da análise será centrado nos eventuais condicionamentos de 

direito público, bem como na demonstração das situações em que não estão presentes tais 

restrições. 

O Capítulo VII versará sobre os acordos de acionistas, o qual se trata de um 

instrumento que vem sendo largamente utilizado nas empresas público-privadas. 

O Capítulo VIII examinará a figura das golden shares, ou ações de classe 

especial, que são outro mecanismo utilizado pelo Estado para garantir determinados 

interesses na condução dos negócios empresariais. 

As conclusões farão o arremate do trabalho relacionando os principais pontos 

que sustentam a tese. 

22. O tema a ser examinado envolve ao menos duas grandes dificuldades. 
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De um lado, a participação do Estado como sócio de empresas privadas é um 

fenômeno realmente pouco estudado. Embora haja menções doutrinárias de longa data, o 

assunto parece ter ficado adormecido durante muito tempo. A doutrina administrativista 

acostumou-se ao Estado como controlador absoluto das empresas de que participa. Sua 

atuação em ambiente societário sem preponderância no controle simplesmente é deixada de 

lado, o que dificulta o estudo do tema. Assim, faz-se necessário superar alguns preconceitos 

que derivam do (muitas vezes inadequado) comportamento societário adotado pelo Estado 

sobre o qual a doutrina se acostumou a pensar. 

De outro lado, o tema interessa ao direito administrativo e ao direito das 

sociedades comerciais. Nas palavras de Nuno Cunha Rodrigues, emerge um “direito 

comercial público ou publicizado ou um direito administrativo das sociedades 

comerciais”28. Essa interdisciplinariedade perpassa toda a tese e é uma dificuldade adicional 

para o desenvolvimento do trabalho. De todo modo, à medida que entes estatais passam a 

integrar empresas privadas, cabe aos estudiosos do direito administrativo estudar o 

ferramental adequado a essa realidade. 

Apesar desses possíveis obstáculos, a relevância e a atualidade do tema nos 

parecem motivos mais do que suficientes para desenvolver uma tese sobre as empresas 

público-privadas – não com o objetivo de fornecer conclusões definitivas, mas de contribuir 

para o estudo da técnica acionária como uma teoria em construção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
28 “Golden shares”: as empresas participadas e os privilégios do Estado enquanto acionista minoritário, p. 21. 
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CONCLUSÕES 

 

1. Na introdução deste trabalho, fazíamos uma constatação e expúnhamos 

desde logo uma justificativa. 

A constatação era a de que se verifica na atualidade um engajamento do 

Estado na exploração de atividades econômicas por meio da adoção de formatações 

empresariais distintas do modelo das empresas estatais. Com especial intensidade nos 

últimos anos, estão sendo constituídas verdadeiras parcerias público-privadas de natureza 

societária em que o Estado, por meio de empresas estatais, torna-se sócio de particulares em 

sociedades empresárias que não integram a Administração Pública nem mesmo indireta. A 

posição do sócio estatal nesses arranjos é diferente daquela que se verifica nos hábitos 

administrativos que marcaram a experiência das sociedades de economia mista no Brasil. 

Em lugar de o Estado controlar de forma absoluta (ou absolutista) a atividade empresarial, 

constitui-se uma verdadeira parceria em que o poder de controle do Estado não é 

preponderante sobre o sócio privado. Para designar esse fenômeno, utilizamos a expressão 

“empresa público-privada”. 

A justificativa para a elaboração de um trabalho sobre o assunto dizia 

respeito à absoluta ausência de estudos mais abrangentes que se dedicassem a examinar o 

fenômeno à luz do nosso ordenamento jurídico. Os dois artigos publicados sobre o tema 

antes do início das pesquisas para a produção deste trabalho – o primeiro de Alexandre 

Santos de Aragão (2009) e o segundo de Carlos Ari Sundfeld, Rodrigo Pagani de Souza e 

Henrique Motta Pinto (2011) – ressaltavam precisamente a necessidade de se aprofundar o 

estudo dessas sociedades: as “empresas público-privadas” ou “empresas semiestatais”, 

segundo as denominações empregadas pelos doutrinadores. Ambos os ensaios apontavam 

que não era possível a doutrina se contentar com a afirmação de que tais empresas seriam 

meras sociedades privadas sem qualquer distinção especial. Mencionava-se a necessidade de 

estudos sobre a relação dessas empresas com o Estado, seja em termos de controle externo, 

seja no tocante aos instrumentos que permitem ao Estado-sócio uma atuação ativa no 

interior dessas empresas. 

2. Apontamos que as parcerias público-privadas de natureza societária 

podiam se prestar a uma série de objetivos bastante diferentes entre si, o que demandava um 

estudo do tema numa perspectiva ampla. Essas parcerias seriam uma técnica de intervenção 

do Estado no domínio econômico que teria por objetivo (i) fomentar determinadas 
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atividades, (ii) permitir uma exploração econômica mais eficiente e libertada de certas 

amarras que se aplicam às empresas estatais, e (iii) integrar o Estado como sócio de 

empresas privadas que desempenham serviços públicos ou outras atividades dependentes de 

um contrato de concessão com o poder público. Em todas essas situações, o ente estatal, na 

qualidade de sócio, empregaria seu apoio institucional e aportaria recursos do Estado no 

empreendimento. Com isso, passaria a ter uma atuação mais ativa do que a de um regulador 

ou a de uma instituição financeira nos moldes tradicionais de fomento, inclusive reduzindo-

se a assimetria informacional entre o parceiro privado e o ente estatal. 

O fenômeno, que encontra sua matriz constitucional na parte final do inciso 

XX do artigo 37 da Constituição Federal, vem sendo empregado com bastante frequência. 

As experiências de participação da Petrobras, da Eletrobras e do BNDESPAR no capital de 

empresas privadas mais recentemente passaram a contar com previsões legais expressas 

também para outras estatais, como a Valec, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e 

a Sabesp. Foram editadas regras que permitem à União tornar-se sócia minoritária de 

empresas para o incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente 

produtivo sua participação. Além disso, o modelo de constituição de empresas com 

participação estatal não preponderante foi o adotado nas concessões de aeroportos e está 

prevista para ocorrer também no setor portuário – sendo que uma sistemática semelhante, 

mas com a constituição de consórcios em lugar de sociedades, está sendo adotada na 

exploração dos campos do pré-sal segundo o modelo de partilha. 

A prática demonstra, portanto, que o engajamento empresarial do Estado vem 

sendo utilizado para finalidades muito diversas, o que implica a adoção de arranjos 

empresariais com características bastante diferenciadas em cada situação. Em outras 

palavras: as empresas público-privadas podem ter configurações bastante diversas em cada 

situação. 

3. Logo percebemos que era necessário estudar não apenas os arranjos 

empresariais consistentes nas empresas público-privadas, mas também compreender o 

fenômeno como sendo um veículo de intervenção estatal no domínio econômico, ou seja, 

como técnica de intervenção do Estado. A essa forma de intervenção consistente na 

participação do Estado como sócio de empresas privadas sem preponderância no seu 

controle, atribuímos a denominação de “técnica acionária”. 

O desenvolvimento do tema seguiu uma sequência lógica. 
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Em primeiro lugar, era necessário compreender (i) por que o Estado atua por 

meio de organizações empresariais e (ii) como se dá a sua relação com os particulares em 

ambiente societário. 

Em segundo lugar, cabia fazer uma caracterização mais apurada das 

empresas público-privadas e da própria técnica acionária. Por ser baseada no emprego do 

apoio institucional do Estado a um empreendimento que será executado pela empresa 

público-privada com vistas à realização de atividades que o Estado reputa relevantes por 

uma série de motivos, era necessário compreender os efeitos desse apoio institucional, seus 

impactos (concorrenciais, financeiros etc.) e suas limitações. Feito isso, foi possível 

enfrentar as questões relacionadas à escolha do sócio privado e ao regime jurídico das 

empresas público-privadas. 

Em terceiro lugar, com a fixação das premissas estabelecidas nos capítulos 

anteriores, foi possível examinar a utilização dos acordos de acionistas e das ações de classe 

especial (golden shares) nas empresas público-privadas – sempre com foco nas 

peculiaridades que essas figuras poderiam assumir em tais arranjos societários. 

Cada um desses blocos de assuntos correspondeu a uma parte do trabalho. 

4. O método adotado nesta tese foi o de enunciar uma hipótese (“há uma 

técnica de intervenção do Estado no domínio econômico – a ‘técnica acionária’ – pela qual 

o Estado emprega o seu apoio institucional e econômico em parcerias público-privadas de 

natureza societária, como mecanismo orientador de certas condutas consideradas 

desejáveis pelo Estado na ordem econômica”), examinando-a sob diversos ângulos a fim de 

se chegar a algumas conclusões a respeito do fenômeno. 

5. De modo geral, as conclusões obtidas com a investigação foram indicadas 

à medida que desenvolvíamos as discussões. Cabe, entretanto, relacionar os pontos que nos 

parecem mais significativos em relação a cada um dos aspectos que foram desenvolvidos a 

partir da premissa verificada. 

(1º) O ordenamento jurídico deliberadamente prevê a figura da empresa como 

mecanismo destinado a que o Estado, em sua intervenção no domínio econômico, 

liberte-se de certas amarras de direito público que não sejam compatíveis com a 

atividade desenvolvida. Na medida em que o Estado intervém diretamente na 

economia, precisa necessariamente se valer de formas “de direito privado”. Não se 

trata propriamente de uma “fuga” (possivelmente fraudulenta) para o direito privado, 

e sim da constatação de que certos mecanismos “de direito privado” são úteis e 

eficientes para a consecução de determinadas atividades pelo Estado. Apesar de 
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integrarem a Administração Pública, as empresas estatais, pelo simples fato de serem 

empresas, devem ter uma atuação adaptada às atividades econômicas que exercem. 

Logo, é natural que as empresas estatais tenham maior liberdade na sua atuação.  

(2º) Como a empresa é um mecanismo contemplado pelo ordenamento para o 

desempenho de certas atividades cometidas ao Estado, identifica-se a existência de 

uma “Administração Pública empresarial”, ao lado da “Administração Pública não-

empresarial”. Cada uma dessas realidades adota padrões racionais um tanto distintos. 

(3º) O fenômeno da empresa, portanto, é relevante não apenas ao direito comercial, 

mas também ao direito administrativo. Ele desempenha um papel de “filtragem” dos 

princípios da Administração Pública, de modo que eles sejam aplicados de forma 

adaptada à realidade das atividades econômicas. Rejeitamos, portanto, o argumento 

de que a busca de mecanismos “de direito privado” cederia ante a constatação de que 

existe apenas um dever de “boa gestão”. O ordenamento jurídico contempla um 

amplo ferramental para o desempenho das complexas atividades administrativas, e a 

racionalidade empresarial é um deles. 

(4º) Nesse contexto, deve ser inserida a temática das empresas público-privadas. 

Trata-se do emprego de uma técnica de atuação do Estado no domínio econômico, 

segundo uma lógica empresarial, para a consecução de certas finalidades que o 

Estado considera relevantes. Identificou-se que a atuação empresarial com 

engajamento do Estado pode servir não apenas à prestação de serviços ou à 

exploração de atividades econômicas, mas também para uma série de outras 

finalidades associadas a essas atividades – como, por exemplo, de fomento a uma 

determinada atividade reputada como sendo de interesse público. Nesse contexto, 

entretanto, a participação do Estado desloca-se para o exterior do aparato estatal. 

Surge a proposta de o Estado integrar empresas privadas na qualidade de sócio, mas 

sem que elas se insiram na Administração Pública. Com isso, busca-se maior 

eficiência da atuação empresarial – enfim, utiliza-se o figurino da empresa – mas a 

organização libera-se em definitivo de certas amarras típicas da Administração 

Pública (até mesmo daquelas que se aplicam de forma adaptada às empresas 

estatais). 

(5º) O relacionamento público-privado de natureza societária no Brasil 

historicamente foi caracterizado por um predomínio absoluto do Estado. A análise 

do consistente movimento de criação de sociedades de economia mista no país, 

retomado a partir do ano de 1939, demonstrou que o Estado sempre buscou um 
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domínio absoluto dessas companhias, fazendo-o por meio (i) da manutenção da 

maioria do capital votante em mãos do Estado, o que lhe proporcionava absoluta 

preponderância nas deliberações sociais, (ii) da indicação do presidente, de diretores 

e de conselheiros das sociedades, com a possibilidade de demissão ad nutum, (iii) da 

dispersão do capital entre os privados, estabelecendo-se limites ao número de ações 

que poderia ser adquirido por cada pessoa privada a fim de impedir a constituição de 

grupos relevantes que pudessem contrastar as decisões do sócio estatal controlador, 

bem como (iv) da criação de normas que excepcionavam as regras gerais do 

anonimato, como aquelas previstas no Decreto-lei nº 2.928). Em decorrência disso, 

não havia nenhuma intenção de se estabelecer uma verdadeira parceria entre os 

setores público e privado. As sociedades de economia mista, mesmo antes de 

receberem uma conceituação legal no Brasil (o que ocorreu somente com o Decreto-

lei nº 200, no ano de 1967), sempre foram estruturadas no país de forma a reservar 

ao Estado uma posição de superioridade absoluta em relação aos acionistas privados. 

(6º) Mesmo verificando-se um domínio absoluto do Estado nas sociedades de 

economia mista, parcela relevante da doutrina sustentava que esse não era um 

modelo obrigatório. Não havia no ordenamento a previsão de formas rígidas e 

obrigatórias de participação do Estado em sociedade com particulares. Era pacífico 

que o Estado poderia constituir empresas com particulares tanto na condição de 

majoritário quanto de minoritário. A doutrina não via dificuldade em reconhecer 

uma margem de liberdade – evidentemente não absoluta – para que, em cada arranjo 

concreto, fossem definidos os poderes dos sócios, bem como a participação de cada 

um deles no capital das companhias. Muitas vezes se apontava que o controle 

absoluto do Estado-sócio acabava por distorcer a sistemática do capital misto, o que 

eventualmente tornava sem sentido a associação público-privada em ambiente 

societário. Sustentava-se que as sociedades de economia mista “autênticas” seriam 

aquelas que contassem com uma participação estatal minoritária, sem predomínio na 

administração das empresas. De certa forma, as empresas público-privadas são a 

retomada dessa concepção. 

(7º) Apesar de se entender que não haveria necessariamente modelos obrigatórios de 

sociedades de capital misto, houve uma evolução desse entendimento em sentido 

parcialmente oposto. Ao criar um conceito de sociedade de economia mista que era 

mais restrito do que o entendimento doutrinário vigente à época, limitando-se a 

designar essas empresas como sendo somente aquelas em que a União tivesse a 
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titularidade da maioria do capital votante, o Decreto-lei nº 200 acabou por ter um 

duplo efeito. Por um lado, deixou-se de prever expressamente a possibilidade de o 

Estado participar como sócio de empresas privadas. Assim, ainda que não houvesse 

nenhuma vedação a arranjos societários dessa natureza, a ausência de previsão 

expressa refletia um possível desinteresse pela sistemática. Por outro lado, ao incluir 

no conceito de sociedade de economia mista a obrigatoriedade de o Estado ser o 

titular da maioria do capital votante, positivava-se uma espécie de preferência pelo 

controle estatal incontrastável. Não tardou para que parte da doutrina considerasse 

que as sociedades de economia mista eram meros coadjuvantes dos misteres estatais, 

sem a necessidade de levar em consideração os interesses dos acionistas privados, 

praticamente como se fossem verdadeiras empresas públicas. 

(8º) Essa concepção que reduz o papel dos acionistas privados começou a ser revista 

mais recentemente. Retomou-se a concepção de que o ordenamento, ao contemplar a 

figura das sociedades de economia mista, parte do pressuposto de que é possível 

haver a compatibilização de interesses públicos e privados, associando-os em uma 

empresa. Além disso, a reunião de capitais públicos e privados demanda que os 

interesses dos acionistas privados também sejam levados em consideração na gestão 

das sociedades – o que não significa o comprometimento das finalidades públicas 

buscadas. Essa retomada do princípio associativo encontra fundamentos expressos 

no ordenamento (nos dispositivos da Lei nº 6.404 que tratam da defesa dos 

minoritários, e nas alterações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 19, 

também prevendo a participação dos minoritários nos conselhos de administração e 

fiscal). 

(9º) Nesse contexto, identifica-se o acordo de acionistas como um importante 

instrumento de partilha do controle de uma sociedade de economia mista. Ainda que 

o sócio estatal continue tendo preponderância sobre as sociedades de economia 

mista, admite-se a celebração de acordos parassocietários entre o Estado e sócios 

particulares estratégicos. Essa possibilidade, apesar de contar com fundamento 

normativo expresso (Decreto nº 1.091, de 1994), não tem sua legalidade reconhecida 

de modo unânime pela doutrina nem pela jurisprudência (vide o emblemático caso 

CEMIG). Entretanto, com fundamento na ideia de propriedade dinâmica, concluímos 

que o poder de controle de uma sociedade de economia mista pode em certa medida 

ser limitado por meio de um acordo de acionistas, desde que com isso (i) sejam 

mantidos determinados poderes necessários a garantir os interesses públicos 
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envolvidos e (ii) o Estado obtenha outras vantagens à empresa como contrapartida 

pela disposição de parcela do poder de controle. 

(10º) Nesse sentido, o acordo de acionistas é um ato negocial de uma propriedade 

dinâmica de titularidade do Estado, a qual consiste justamente no poder de controle 

sobre a sociedade de economia mista. Dentro do plexo de prerrogativas que o poder 

de controle enfeixa, o Estado pode limitar algumas delas por meio de um ato 

negocial celebrado com um sócio estratégico a fim de obter outras vantagens à 

companhia – notadamente o aporte de capital privado e de expertise por parte do 

acionista. Dessa forma, o Estado confere uma “funcionalização” específica a parcela 

da propriedade dinâmica constituída pelo poder de controle. Essa sistemática 

confirma a viabilidade de estruturação de arranjos societários em que o Estado não 

terá domínio absoluto – e já tem sido empregada em algumas empresas público-

privadas, como no caso das recentes concessões de aeroportos no Brasil. 

(11º) As empresas público-privadas podem ser definidas como sendo as sociedades 

comerciais privadas, não integrantes da Administração Pública, em que o Estado, 

por meio de um ente estatal, participa como sócio e se vale de instrumentos 

societários destinados a direcionar o comportamento da empresa para a realização 

de determinados objetivos públicos previstos no ordenamento jurídico, mas sem 

possuir, de modo permanente, preponderância no exercício do poder de controle. 

Sua existência deriva da constatação de que a intervenção do Estado no domínio 

econômico (com base no artigo 173 da Constituição Federal) não se resume à 

atuação por meio das empresas estatais. Ainda que o dispositivo mencione apenas as 

empresas públicas e sociedades de economia mista, nada impede que o Estado possa 

se valer de uma técnica acionária, ou seja, participe de empresas privadas na 

qualidade de sócio com vistas a influenciar a sua atuação. Nesse caso, aportará o 

apoio institucional do Estado e investirá recursos de origem estatal em tais empresas, 

por entender que as atividades desempenhadas por elas atenderão determinadas 

finalidades que justificam o comprometimento da Administração Pública com o 

negócio. Com isso, o Estado figurará como sócio da empresa e disporá de 

instrumentos que direcionem o comportamento desta, ainda que sem preponderância 

no controle interno da sociedade. 

(12º) Por não ter preponderância no controle interno das empresas público-privadas, 

o este estatal normalmente será um sócio minoritário. Entretanto, o dado essencial 

para a caracterização dessas empresas não consiste na quantidade de ações de 
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titularidade do Estado, e sim na circunstância de que o Estado não terá 

preponderância, de modo permanente, no controle societário da empresa. Isso ocorre 

porque, há muito tempo, no clássico estudo de Berle e Means intitulado The modern 

corporation and private property, publicado com base em dados estatísticos de 

1929, demonstrou-se a distinção entre propriedade acionária e poder de controle 

interno. Assim, o essencial para a caracterização de uma empresa público-privada é 

que a preponderância no poder de controle fique em mãos do sócio privado e não do 

sócio estatal – e não que este último seja necessariamente o sócio minoritário. A 

solução aqui preconizada é a adotada pelo direito português, que parte da ideia de 

“influência dominante”, e não de percentual de participação acionária, para 

conceituar as chamadas “empresas participadas” (conforme previsto na Lei nº 

50/2012 e no Decreto-lei nº 113/2013). É este também o entendimento adotado pelo 

anteprojeto da nova lei de organização administrativa, que fixou o critério do 

“controle estatal estável” como baliza que distingue as empresas estatais e as 

empresas não estatais com participação do Estado – e não o da titularidade da 

maioria do capital social. 

(13º) Menciona-se aqui a preponderância no poder de controle porque o sócio estatal 

pode ser um dos controladores da empresa público-privada. Pode-se formar, 

portanto, um bloco de controle com a participação do sócio estatal. Assim, seria 

equivocado dizer que o sócio privado é o único controlador. O que se reputou 

essencial nesta tese para a configuração da empresa público-privada é que o sócio 

estatal não tenha preponderância no exercício do poder de controle interno. 

(14º) Além da preponderância do sócio privado, as empresas público-privadas são 

caracterizadas (i) pela assunção de riscos atinentes ao empreendimento, o que 

significa a possibilidade de perdas, algo natural em qualquer atividade econômica; 

(ii) pela utilização de mecanismos privados e pela busca do lucro; e (iii) pela sua não 

integração à Administração Pública, do que deriva o fato de que o sócio estatal atua 

nessas empresas como um sócio privado qualquer. 

(15º) As empresas privadas com participação estatal sempre foram objeto de menção 

por parte da doutrina, ainda que de forma muito sucinta e sem uma análise mais 

detida. Apesar disso, há também os opositores a essa figura, que entendem que os 

recursos públicos, em razão de sua escassez, devem ser aplicados primordialmente 

em empreendimentos destituídos de intuito lucrativo. Entretanto, as objeções às 

empresas público-privadas não podem subsistir. O ordenamento coloca à disposição 
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da Administração Pública uma série de ferramentas pelas quais se podem 

desenvolver funções buscadas pelo poder público. O objetivo de lucro perseguido 

por empresas privadas consiste apenas no móvel da sua atuação. É perfeitamente 

possível que seja compatibilizado com outros interesses. O simples fato de haver o 

emprego de recursos de origem pública em uma empresa privada também não tem 

nada de irregular. É possível por meio de um financiamento público, por medidas de 

fomento, e inclusive como arranjo concessório (veja-se, por exemplo, o caso das 

concessões subsidiadas pré-existentes à instituição do modelo das parcerias público-

privadas, bem como as concessões patrocinadas – artigo 2º, § 1º, da Lei nº 11.079). 

A diferença é que a empresa privada que conta com participação estatal tem como 

um de seus sócios um ente que integra a Administração Pública, o qual exerce 

determinados poderes no interior dessa sociedade justamente por deter a qualidade 

de sócio. 

(16º) Também não pode ser aceita a alegação de que a participação estatal em uma 

empresa privada seria ofensiva à isonomia. É inequívoco que há um risco de ofensa 

não somente à isonomia, mas também aos princípios da moralidade, da probidade e 

da impessoalidade nessa sistemática. Entretanto, o mesmo risco existirá, em tese, em 

qualquer atuação administrativa, ainda que em razão de outras circunstâncias. A 

escolha da pessoa privada a quem o Estado irá se associar de fato poderá ser ofensiva 

à isonomia, dependendo dos critérios que servirem de fundamento para essa seleção. 

Mas isso não significa que qualquer escolha seja anti-isonômica e, 

consequentemente, não há um questionamento do modelo propriamente dito. 

(17º) Na realidade, as empresas público-privada são uma figura que encontra 

fundamento constitucional na parte final do inciso XX do artigo 37 da Constituição 

Federal. Há previsão legal genérica das empresas público-privadas também no artigo 

12, § 5º, incisos II e III, da Lei nº 4.320. Assim, entendemos que não há de fato 

como questionar a juridicidade das empresas público-privadas. Trata-se de uma 

sistemática legítima de intervenção estatal na economia. 

(18º) O ordenamento jurídico brasileiro prevê variadas formas de atuação do Estado 

em atividades empresariais. Isso significa que há uma relativa liberdade de escolha 

das formas jurídicas empresariais pelo Estado. Cada uma delas apresenta 

características próprias e apresentará o sócio estatal com maior ou menor poder 

interno. Assim, caberá em cada caso concreto, havendo autorização legal, que a 

Administração opte por uma ou outra figura. 
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(19º) Pode-se dizer que o Estado tem o poder de intervir no domínio econômico por 

meio da técnica acionária. A técnica acionária representa um modo de intervenção 

estatal na economia por meio da qual o Estado, utilizando-se de sua capacidade de 

realizar um apoio institucional a determinados empreendimentos, associa-se a eles 

com o objetivo de induzir certas condutas que sejam vantajosas aos objetivos de 

interesse coletivo buscados com a associação. Dessa forma, além de empregar 

capital público, o Estado presta um apoio institucional ao empreendimento. Esse 

apoio tem uma relevância marcante perante o mercado, uma vez que consiste no 

reconhecimento oficial da relevância da atividade e da pessoa com quem o Estado se 

associou. Além disso, esse apoio estatal é único: nenhuma entidade privada pode 

conceder um apoio como o estatal. 

(20º) A técnica acionária pode ter diversos objetivos. Não é possível relacionar todos 

eles, uma vez que novos objetivos podem surgir do desenvolvimento das atividades 

econômicas. Entretanto, relacionamos três objetivos principais, que são: (i) a 

dinamização e diversificação das atividades realizadas por empresas estatais (por 

meio da qual formam-se grupos societários em que as empresas estatais figuram 

como sócias de empresas privadas – tal como ocorre com as participações da 

Petrobras, da Eletrobras, da Sabesp, e como está previsto para a Valec por meio de 

alteração legislativa recente); (ii) a participação do Estado na gestão de atividades 

que dependam de uma outorga estatal (em concessionárias, nos parceiros privados de 

uma PPP, e como ocorreu nas concessões de aeroportos e está previsto para a 

formatação do Porto Sul, na Bahia); e (iii) a participação do Estado como 

mecanismo de auxílio a uma atividade ou a um agente econômico (como ocorre na 

atuação do BNDESPAR, no desenvolvimento de projetos científicos e tecnológicos 

à luz da Lei nº 10.973 e do Decreto nº 5.563, e na contenção de crises econômicas). 

(21º) O emprego da técnica acionária deve obedecer a uma série de parâmetros. O 

apoio institucional do Estado pode ter relevantes impactos em termos concorrenciais, 

devendo assim ser empregado atendendo-se ao postulado da isonomia. Além disso, 

por se tratar de uma técnica de fomento, o apoio institucional do Estado tem o risco 

de gerar uma certa paralisia das atividades que não contam com tal apoio. A técnica 

acionária deve ainda atender ao princípio da transparência. Disso deriva a 

necessidade de procedimentalização da decisão. Ainda que não exista no Brasil uma 

previsão normativa ampla sobre isso (como existe em Portugal, por exemplo), 

identificamos algumas normas que conduzem a essa necessidade – ainda que 
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adaptada a cada situação concreta, evidentemente (Decreto nº 1.091, de 1994, artigo 

2º; Lei nº 11.908, de 2009, artigo 2º, § 1º). Por fim, a técnica acionária tem impacto 

direto sobre as finanças estatais, uma vez que o Estado aportará recursos ao 

empreendimento e assumirá os riscos da atividade. 

(22º) No que se refere à escolha do sócio privado, a doutrina se divide. Uma parcela 

entende que é impossível realizar licitação para a escolha do sócio privado, uma vez 

que a affectio societatis seria uma característica não licitável. Menciona-se também 

que um contrato de direito privado da Administração – como o contrato de sociedade 

–, por ser de direito privado, não precisaria ser precedido de licitação. Outra parcela 

da doutrina entende que é imprescindível a realização de um certame licitatório, sob 

pena de ofensa aos princípios gerais da Administração Pública. Entretanto, as duas 

correntes estão equivocadas. 

(23º) A ideia de affectio societatis como fundamento geral para se defender a 

impossibilidade de seleção objetiva do sócio em uma empresa público-privada deve 

ser rejeitada. A própria noção de affectio societatis é criticável justamente devido à 

sua imprecisão – o que faz com que sua aplicação acrítica e desmedida se revele 

incompatível com a evolução da ciência jurídica. Além disso, a ideia de affectio 

societatis, ainda que fosse aceitável na prática do direito societário atual, é 

absolutamente despropositada para servir de critério seguro para a prática da técnica 

acionária pelo Estado. A invocação do conceito – impreciso, vazio e altamente 

subjetivo – de affectio societatis é incompatível com os princípios que regem a 

Administração Pública. 

(24º) A corrente que se baseia na existência de um contrato de direito privado da 

Administração tampouco tem razão. Primeiro, porque a própria distinção entre 

contratos administrativos e contratos de direito privado é difícil e imprecisa. Depois, 

porque a categorização é questionada por parcela relevante da doutrina, que não vê 

distinções claras entre uma e outra figura. Por fim, o fato é que a formação de um 

contrato de direito privado pode se dar exatamente da mesma forma que ocorre com 

um contrato administrativo, isto é, com licitação.  

(25º) A alegação de uma obrigatoriedade intransigente de se realizar licitação para a 

escolha do sócio privado também não deve ser acolhida. Há outros mecanismos para 

a escolha de um sócio por meio do emprego de critérios objetivos que não precisam 

necessariamente ser uma licitação. Além disso, em muitas situações, tratar-se-á de 

uma escolha estratégica para a diversificação e dinamização das atividades de uma 
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empresa estatal. Nesses casos, a realização de uma licitação poderia revelar segredos 

comerciais, o que acabaria por inviabilizar o arranjo. 

(26º) Diante da insuficiência dos entendimentos doutrinários, concluímos que a 

questão passa primeiro pela compreensão dos pressupostos aplicáveis ao tema da 

escolha do sócio privado. Primeiro, deve-se ter em conta que a técnica acionária é 

um mecanismo de exercício de uma função administrativa, o que demanda a 

necessidade de procedimentalização – ainda que adaptada à realidade de cada 

situação. O procedimento de escolha do sócio de uma concessionária que promoverá 

a gestão de um aeroporto, por exemplo, será diferente do que ocorre na situação de 

uma empresa estatal se associar a um particular para o desempenho de uma atividade 

econômica em regime de concorrência. Depois, não se pode perder de vista que a 

associação do Estado a um particular significa o aporte do apoio institucional do 

Estado, o que tem um valor econômico. Deve-se verificar também que a associação 

do Estado a um particular apresenta um impacto sobre o mercado, inclusive em 

termos concorrenciais. 

(27º) Partindo-se desses pressupostos, concluímos que a seleção do sócio privado 

dependerá diretamente da função pretendida pelo Estado com o emprego da técnica 

acionária naquele caso específico. Tratando-se de uma medida de fomento, deve-se 

observar o princípio da isonomia. A decisão deve ser fundamentada, mas 

dificilmente será possível realizar um procedimento de escolha nos moldes de uma 

licitação. Sendo objetivo a diversificação e a dinamização das atividades realizadas 

por uma empresa estatal, também não será possível, em princípio, a realização de um 

procedimento dotado de publicidade. Nessa situação, muitas vezes a atividade é 

realizada em regime concorrencial. Haverá decisões sigilosas, que não poderão 

contar com ampla publicidade. Já nos casos em que a técnica acionária é atrelada a 

uma outorga estatal (uma concessão, por exemplo), em princípio deverá ser realizada 

uma licitação prévia, tal como ocorreu nas recentes concessões de aeroportos e está 

previsto para ocorrer no setor portuário. Nos casos de privatização ou desestatização, 

em princípio também deverá ocorrer uma licitação, uma vez que haverá a alienação 

de um patrimônio estatal. 

(28º) Em síntese, a doutrina já produzida sobre a escolha do sócio privado pelo 

Estado não observou o fenômeno em toda a sua variedade de situações. Os 

fundamentos baseados na affectio societatis e na desnecessidade de licitação para a 

celebração de contratos de direito privado da Administração não são suficientes para 
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que se adote o entendimento de que a realização de licitação será sempre descabida. 

Além disso, por uma diversidade de razões, normalmente relacionadas com o 

dinamismo das atividades econômicas, é impossível que haja seleção do sócio 

privado por meio de um procedimento licitatório público. Como regra geral, a 

Administração deverá observar os princípios que regem a sua atividade, de modo 

que a escolha do sócio privado seja compatível com a atuação da Administração 

Pública. A escolha deverá ser motivada, a fim de possibilitar o controle sobre o ato. 

Entretanto, a forma como incidem os princípios da Administração e o modo como se 

opera a seleção dependerão dos objetivos e do contexto em que se insere a formação 

da empresa público-privada. Haverá, ainda, os casos de inviabilidade de competição. 

(29º) A associação estatal a uma empresa privada deve contar com autorização 

legislativa em cada caso. Isso não significa, entretanto, que cada associação em 

específico deve contar com prévia autorização em lei. Aplica-se o entendimento 

adotado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 1.649. 

(30º) A constituição de uma empresa público-privada deve ser justificada e sua 

atuação deverá se inserir no objeto do sócio estatal. Evidentemente, determinadas 

empresas estatais terão um objeto mais amplo, ou até mesmo voltado a diversas 

finalidades, como é o caso, por exemplo, do BNDESPAR. 

(31º) A constituição de uma empresa público-privada não é uma solução 

necessariamente subsidiária. O ordenamento prevê diversas possibilidades de 

engajamento empresarial pelo Estado, sendo uma delas a participação em empresas 

privadas. Cada solução apresenta características próprias. Assim, dentro da relativa 

liberdade de escolha das formas jurídicas, caberá ao sócio estatal optar por aquela 

que entender ser a melhor solução para o caso concreto. 

(32º) As empresas público-privadas se submetem ao regime de direito privado, o que 

se reflete nas suas contratações com terceiros e na contratação de pessoal. Elas 

podem concorrer com o poder público e, em princípio, não podem receber qualquer 

vantagem do poder público apenas por terem um ente estatal como sócio. Além 

disso, elas não realizam atos de autoridade. 

(33º) As empresas público-privadas não se submetem ao controle externo pelos 

Tribunais de Contas – salvo, evidentemente, como toda empresa privada pode se 

submeter ao travar relações jurídicas com o poder público. Entretanto, elas se 

submetem aos mecanismos jurisdicionais típicos da atividade administrativa, tais 

como a ação popular (Lei nº 4.717, artigo 1º, § 2º), a ação de improbidade 
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administrativa (Lei nº 8.429, artigo 1º, parágrafo único) e, por decorrência, a ação 

civil pública. 

(34º) Incidem sobre as empresas público-privadas os mecanismos de controle típicos 

do direito privado. O sócio estatal deverá exercer suas prerrogativas de sócio nos 

exatos termos que um acionista privado qualquer. Isso significa que o sócio estatal 

não terá poderes excepcionais apenas por integrar a estrutura do Estado. Não poderá, 

por exemplo, exercer atos de autoridade no interior dessas companhias. Seus poderes 

serão aqueles garantidos pela legislação societária, pelo estatuto e por eventuais 

acordos de acionistas ou ações de classe especial. Seria um desvirtuamento que o 

sócio estatal tivesse prerrogativas de poder público no interior das empresas público-

privadas. 

(35º) Os acordos de acionistas são um mecanismo direcionado a garantir certos 

poderes ao sócio estatal de uma empresa público-privada, possibilitando maior 

segurança jurídica ao sócio privado. Trata-se de um mecanismo típico de direito 

privado, de natureza contratual. A figura consagra a assertiva de que o sócio estatal 

não possui nenhuma prerrogativa específica apenas por integrar a estrutura da 

Administração Pública. 

(36º) Os acordos de acionistas podem ter diversas funções em uma empresa público-

privada, tais como: (i) estabelecer um cronograma de investimentos, (ii) prever a 

concessão de garantias aos financiadores, (iii) estabelecer compromissos 

relacionados à composição acionária da empresa, (iv) instituir o direito de venda 

conjunta em caso de aquisição do controle por terceiro, (v) prever um direito de 

preferência em caso de alienação de ações, (vi) estabelecer acordos de voto que 

garantam a anuência do sócio estatal acerca de decisões consideradas estratégicas, e 

(vii) prever mecanismos de resolução de controvérsias. Todas essas funções foram 

contempladas nos acordos de acionistas das concessionárias dos aeroportos de 

Guarulhos, Brasília, Campinas, Galeão e Confins. 

(37º) Os acordos de acionistas não podem ser objeto de alteração unilateral pelo 

sócio estatal. Seria um contrassenso garantir ao sócio estatal essa possibilidade, o 

que equivaleria a conceder-lhe a preponderância no exercício do poder de controle. 

Se o Estado desejar ter esse tipo de controle, caberá constituir outro tipo de arranjo 

empresarial permitido pelo ordenamento, e não uma empresa público-privada. 

(38º) As golden shares (ou ações de classe especial) são outro mecanismo que 

poderá garantir certos poderes ao sócio estatal no interior de uma empresa público-
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privada. As golden shares permitem acrescentar uma disciplina regulatória ao 

instrumento societário, internalizando o interesse estatal à empresa público-privada – 

concepção que se aproxima do institucionalismo publicista. Entretanto, as golden 

shares não poderão ter uma utilização desvirtuada, que permita ao sócio estatal um 

controle absoluto sobre a empresa, que eventualmente desvirtue a sua qualificação 

como empresa privada. 

(39º) As golden shares podem ter diversas funções. Podem ser emitidas para permitir 

ao sócio estatal o direito de veto a determinadas decisões, ou ainda que lhe confiram 

a prerrogativa de indicar determinados diretores. Podem tratar também do 

funcionamento da empresa – por exemplo, impedindo a alteração do seu objeto 

social. 

(40º) O sócio estatal deverá fundamentar as decisões adotadas com base em uma 

golden share. Ele se sujeita às normas gerais de direito administrativo que impõem a 

obrigatoriedade de motivação e a observância dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Entretanto, não se pode perder de vista que se está em um 

ambiente empresarial, caracterizado por uma maior celeridade e por menor 

formalismo. Assim, não será necessário que cada ato praticado pelo sócio estatal no 

exercício dos poderes assegurados pelas golden shares atenda a certos 

condicionamentos incompatíveis com o funcionamento de uma empresa. Como 

existem certos condicionamentos ao exercício das prerrogativas asseguradas por uma 

golden share, o ato poderá ser questionado. Nesse sentido, pouco importa a 

discussão que se trava no direito português sobre a natureza do ato (se seria ou não 

um ato administrativo). O exercício dos direitos de sócio pode ser questionado 

inclusive quando praticado por um sócio privado. Além disso, não se trata apenas de 

verificar se o ato está em consonância com os objetivos buscados com a instituição 

da golden share. O ato poderá ser abusivo ainda que esteja em consonância com os 

interesses públicos que justificaram a instituição da ação de classe especial. Há uma 

espécie de “dever de utilização prudente” das prerrogativas asseguradas pelas golden 

shares. 

(41º) O sócio estatal pode ser responsabilidade pela utilização inadequada dos 

poderes assegurados por uma golden share – exatamente da mesma forma que 

ocorre com o exercício das prerrogativas de acionista por um sócio privado. 

(42º) O sócio estatal não é obrigado a invocar as prerrogativas que lhe são garantidas 

por uma golden share. Nada impede que ele obtenha seus objetivos por outros meios 
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que, assim, contornem eventual prejuízo aos seus interesses – como ocorreu em 

diversas situações verificadas no direito comparado, por exemplo.  

6. Ao final de um longo percurso, concluímos que a técnica acionária do 

Estado é uma teoria em construção. Seus limites, suas potencialidades e seus 

condicionamentos ainda demandam maiores reflexões. Sua sólida edificação pressupõe o 

desenvolvimento de estudos sobre o comportamento do sócio estatal em ambiente societário 

externo à estrutura da Administração Pública.  

Como disse Tullio Ascarelli, o problema dos juristas não é apenas distinguir 

o lícito do ilícito, mas também aquele da fantasia, da criação de instrumentos jurídicos que 

seriam como máquinas a desempenhar determinadas funções585. As empresas público-

privadas são precisamente um veículo de engajamento empresarial do Estado, que apresenta 

características muito interessantes e úteis. 

Esperamos que este trabalho sirva de estímulo para que o tema seja melhor 

desenvolvido, a fim de que a técnica acionária seja empregada de modo correto e possa ser 

uma ferramenta de parcerias público-privadas úteis e inovadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
585 “Il nostro problema di giuristi non è solo quello, della distinzione tra lecito o illecito, ma anche quello della 

fantasia; quello della creazione di strumenti, vorrei dire di macchine giuridiche, che possano conseguire 

determinate finalità, che abbiano freno e motore, che camminino, ma non vadano a finire nei fossi, che cioè 

contemperino esigenze diverse. I problemi sollevati da una economia industrializzata (o dal desiderio 

dell’industrializzazione) rivelano sotto questo la loro novità rispetto ala problematica tradizionale” 

(ASCARELLI, Tullio. Problemi giuridici. Milão: Giuffrè, 1959, p. 702). 
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