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RESUMO 

 

A Emenda Constitucional n.° 19/1998, como instrumento de efetivação da Reforma do 

Estado, cuja justificativa era promover uma desburocratização e eficiência na  

Administração, alterou a redação do art. 173, §1° da Constituição Federal, passando o 

dispositivo a determinar que a elaboração de lei estabelecerá o estatuto jurídico da 

empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem 

atividade econômica, a qual também deverá dispor sobre o regime de licitações e 

contratos. Após 18 anos de inércia legislativa, em meio à crise política vivenciada pelo 

Brasil e às pressões populares que demandavam uma maior moralização na 

Administração Pública, foi promulgada a Lei Federal n.° 13.303/2016, estabelecendo o 

regime jurídico aplicável a todas as estatais, tanto das exploradoras de atividades 

econômicas quanto prestadoras de serviços públicos, inclusive no que tange ao regime 

de licitações e contratos. Portanto, sobre este assunto, emergiu a dúvida se a 

determinação legal se encontra em conformidade com o mandamento constitucional. 

Deste modo, a presente dissertação de mestrado tem por objetivo responder esta 

pergunta, utilizando-se, para tanto, de pesquisa doutrinária e jurisprudencial, bem como 

dos métodos clássicos de interpretação, permeados pela aplicação dos princípios de 

interpretação constitucional.   

 

Palavras-chave: Direito Administrativo. Empresas Estatais. Empresas Públicas. 

Sociedades de Economia Mista. Licitação. Direito Econômico. Serviços Públicos. 

Atividades Econômicas. 
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ABSTRACT 

 

The Constitutional Amendment n.º 19/1998, as an instrument to ensure the 

effectiveness of the State Reform, titles its justification red tape decrease and efficiency 

improvement by Public Administration, altering the text of article 173, 1st paragraph of 

the Brazilian Federal Constitution, which then determined that the legislation will stablish 

the Articles of the public company,  private and public company and their subsidiaries 

with economic activities, that shall also state the regime for bids and contracts. After 18 

years of legislative inertia, among the political crisis experienced in Brazil and popular 

pressure that demanded better moral standards from Public Administration, the Federal 

Law nº 13.303/2016 was enacted, describing the legal regime applicable to all state-

owned companies, for those which develop economic activities and also for the ones 

that render public services, including the legal regime regarding bids and contracts. 

Therefore, under this matter, a question arose concerning the accordance of the legal 

provision and the constitutional commandment. For that reason, this masters 

dissertation objectives to answer this question, through doctrinaire and legal precedents 

research, as well as classic interpretation methods, swayed by the application of 

constitutional interpretation principles. 

 

Keywords: Admnistrative Law. State-owned Company. Public Company.  Private and 

Public Company. Bidding. Economic Law. Public Sevices. Economical Activity. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A presente dissertação terá como ponto central a análise do regramento 

licitatório constitucional das empresas estatais, de forma a avaliar a constitucionalidade 

do tratamento homogêneo dos regimes jurídicos aplicáveis tanto às estatais 

prestadoras de serviços públicos, quanto às estatais prestadoras de atividade 

econômica, conforme estabelecido na Lei Federal n.º 13.303/2016 – Lei das Estatais. 

Como se sabe, o estatuto jurídico das estatais foi aprovado em um cenário de 

grave crise política no Brasil, em grande parte gerada pela revelação de esquemas de 

corrupção em estatais, principalmente na Petrobras, muitos deles em razão de fraudes 

no procedimento de contratação. Em razão desse escândalo, foi levantada uma velha 

celeuma jurídica acerca da necessidade de aplicação da Lei Federal n.º 8.666/1993 – 

Lei de Licitações às contratações realizadas por estatais prestadoras de atividade 

econômica, tendo em vista que restou em destaque que a Petrobras realizava suas 

contratações com base no Decreto Federal n.º 2.745/1998 e não na mencionada Lei de 

Licitações. 

Isto porque, nesse caso específico, deve ser ressaltado que o procedimento de 

contratações da Estatal era regulado pelo mencionado Decreto em razão da ausência 

de regulamentação ao disposto no art. 173, §1° da CF, que determina a elaboração de 

lei que estabelecerá o estatuto jurídico das estatais que explorem atividade econômica, 

dispondo sobre regras de licitação e contratação de obras, serviços, compras e 

alienações, nos termos da redação dada pela Emenda Constitucional n.º 19/1998. 

Diante da inércia legislativa para elaboração dessa lei, o art. 67 da Lei Federal 

n.º 9.478 permitia que as contratações realizadas pela PETROBRAS seriam precedidas 

de procedimento licitatório simplificado, a ser definido por Decreto do Presidente da 

República.  

No entanto, é certo que essa omissão legislativa referente ao art. 173, §1° da 

CF não afetava só as contratações da Petrobras, mas de todas as estatais, sendo o 

caso da PETROBRAS apenas o estopim para fazer com que o legislador acabasse com 

essa inércia legislativa.  
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Nesse contexto, foi proposto o PLS 555/2015, resultado dos trabalhos de 

Comissão Parlamentar Mista, cuja redação foi alterada significativamente no Senado e, 

posteriormente, na Câmara dos Deputados1. Em seguida, o projeto de lei foi aprovado 

em regime de urgência, sendo editada a Lei Federal n.º 13.303/2016, que “Dispõe 

sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de 

suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios”. 

Ainda inserido nesse contexto, vale rememorar que na época da aprovação da 

Lei na Câmara dos Deputados, bem como na segunda aprovação do Senado2, a 

Presidenta da República, Dilma Rousseff3, já se encontrava afastada do cargo em 

razão da abertura do processo de impeachment, e o presidente interino, Michel Temer, 

e um segmento do poder legislativo queriam trazer ao governo uma aparência de uma 

nova moralidade à Administração Pública. 

Essa contextualização fático-política explica a celeridade com que a Lei foi 

aprovada – após quase 19 anos da promulgação da EC n.º 19/98, como será exposto 

no desenvolver do trabalho, visto que havia um concreto interesse em convencer a 

sociedade acerca de uma mudança de paradigmas e de moralização indiscriminada na 

Administração Pública.  

Assim, é certo que a Lei Federal n.º 13.303/2016 veio regulamentar o disposto 

no art. 173, §1° da CF, que determina que a lei estabelecerá o estatuto jurídico da 

empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem 

atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de 

                                                 
1 O PLS n.º 555 iniciou sua tramitação no Senado em 25/08/2015, tendo sido apresentadas 107 
propostas de emendas pelos senadores, que foram aceitas em parte, sendo aprovado em 15/03/2016 e 
encaminhado à Câmara do Deputados em 06/04/2016. De igual modo, na tramitação na Câmara, foram 
apresentadas 21 emendas pelos Deputados, sendo o Projeto de Lei alterado significativamente, e 
aprovado em 14/06/2016, quando retornou ao Senado. Em nova votação do Senado, com exceção da 
redação proposta para o parágrafo 1° do art. 4 °, do caput do art. 17 e a inclusão da nova alínea "c" no 
inciso I do mesmo art. 17, foi rejeitado o substitutivo proposto pela Câmara.  
 
2 Nos termos do art. 65 da CF, “O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em um 
só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou 
arquivado, se o rejeitar”, mas se o projeto for emendado deverá voltar à casa iniciadora.  
 
3 A presidenta foi afastada do cargo, em 12/05/2015, em razão da aprovação pelo Senado da abertura do 
processo de impeachment. Após um pouco mais de 3 meses, em 31/08/2016, o processo foi julgado pelo 
Senado, no qual ficou decidido pelo impeachment da Presidenta.  
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serviços, devendo esta lei dispor sobre diversos temas, inclusive sobre licitações e 

contratos. 

Por outro lado, o art. 22, XXVII da CF prevê como competência da União a 

criação de apenas dois tipos de normas gerais de licitação: (i) uma para as 

administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios e (ii) outra para as empresas públicas e sociedades de economia 

mista, nos termos do art. 173, § 1°, III.  

Verifica-se que a leitura conjunta dos artigos 173, §1º e art. 22, XXVII da CF 

traz a possibilidade de múltiplas interpretações acerca da aplicabilidade do regime 

diferenciado a todas as estatais. Todavia, fato é que a mencionada Lei Federal n.° 

13.303/2016 cria um regime licitatório único para todas as estatais, sem fazer qualquer 

distinção se são exploradoras de atividades econômicas ou prestadoras de serviços 

públicos.  

Desta forma, tendo em vista que o art. 22, XXVII remete à aplicação do disposto 

no art. 173, §1°, III, inicialmente, a celeuma reside em entender se o termo “exploração 

de atividade econômica” previsto no art. 173 da CF deve ser entendido em seu sentido 

estrito, ou em seu sentido amplo, de forma a abarcar também as estatais prestadoras 

de serviços públicos. 

Diante desse cenário no qual a Lei Federal n.°13.303/2016 estabelece um 

tratamento homogêneo às estatais, emergiram reclamações das empresas estatais que 

exploram atividades econômicas, sob a justificativa de que o art. 173, §1° da CF 

determina um regime jurídico específico para elas, tendo em vista que, por estarem 

submetidas ao regime de concorrência com a iniciativa privada, seria necessária uma 

maior flexibilidade no regime de contratações para trazer maior eficiência para a 

empresa e, assim, concorrer em igualdade de condições. 

Por essa razão, as reclamações emanam principalmente das sociedades de 

economia mista que possuem sócios privados, tendo em vista que o regime poderia 

afetar a competitividade das empresas no mercado, já que a exploração da atividade 

econômica pelo particular é efetivada, primordialmente, em busca da lucratividade.  
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Isto posto, para a estruturação do presente trabalho, no capítulo 2 serão 

analisados os conceitos básicos essenciais ao entendimento da matéria, principalmente 

no que tange ao papel desempenhado pelas empresas estatais na Ordem Econômica  

No capítulo 3 será realizada uma análise dos entes estatais, contemplando as 

justificativas e a evolução histórica da sua criação, bem com as acaracteríticas que 

distinguem as estatais em empresas públicas e sociedades de economia mista.  

Afunilando a análise ao tema proposto, no capítulo 4 será analisado o regime 

do regime jurídico aplicável às empresas estatais, passando pela evolução legislativa, 

alcançando as hipóteses de interpretação dos artigos 173, §1° e art 22, XXVII da CF.  

Por fim, para se alcançar a solução do aparente conflito de normas, no capítulo 

5 os dados da pesquisa realizada serão classificados a partir dos seguintes métodos 

clássicos de interpretação jurídica: (i) literal ou gramatical; (ii) histórico e teleológico 

(mens legislatoris), no qual devem ser analisados os objetivos e trâmites, tanto da 

Constituição Federal, quanto da Emenda Constitucional n.° 19/1998; (iii) lógico; e (iv) 

sistemático e teleológico, no qual será estudada a compatibilidade da norma em um 

todo estrutural, assim como o fim a que se destina.  

Pasando por todo esse iter, será alcançada a conclusão do trabalho com a 

opinião da autora sobre o suposto conflito de normas.  
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2 ORDEM ECONÔMICA E EMPRESAS ESTATAIS  

Conforme exposto na introdução, o gatilho para a elaboração do presente 

trabalho foi a edição da tão esperada Lei das Estatais, que trouxe à tona novamente o 

interesse pelo estudo jurídico dessas entidades, que há algumas décadas tinham sido 

deixadas de lado em razão da ascensão de uma política neoliberal, que tem como 

principais características uma menor participação do Estado na economia e a 

austeridade fiscal. Em razão disso, as estatais passaram a ser consideradas como 

instrumentos jurídicos ultrapassados, dando lugar à era das privatizações e 

concessões. 

No entanto, a importância do trabalho reside na necessidade de estarmos 

atentos à função estratégica desempenhada pelas estatais. No cenário internacional, 

ALESSANDRO OCTAVIANI exemplifica essa relevante atuação do Estado no domínio 

econômico da seguinte maneira: 

(i) com as “nacionalizações brancas” (...) no sistema financeiro e 
industrial norte-americano (não só as reversões bilhonárias para salvar 
as estatais de hipotecas (...), mas também a assunção de posições 
acionárias em bancos e automobilísticas), ou (ii) como recorrente com 
as estatais chinesas que organizam o recente movimento de 
internacionalização noticiado pelo semanátio The Economist, de 21 de 
janeiro de 2012, que enxerga, na verdade, a existência de um novo 
momento no mundo, com a “ascenção do State Capitalism”, que 
constituiria “the emerging world’s new model”. 4 
 

No cenário brasileiro, além da necessidade de se reconhecer a sua função do 

desenvolvimento econômico do país, há uma outra razão de ordem prática que é o fato 

de, apesar da política estar sendo direcionada em uma direção contrária, ainda 

existirem diversas estatais de grande relevância, o que demanda um aprofundamento 

do estudo do seu regime jurídico. Deste modo, para entender a importância das estatais 

no cenário econômico é importante considerar a criação destas pessoas jurídicas como 

importante instrumento de intervenção direta do Estado no domínio econômico.  

Deste modo, no presente capítulo serão analisados os conceitos básicos 

essenciais e iniciais ao entendimento da problemática proposta, principalmente no que 

tange ao papel desempenhado pelas empresas estatais na Ordem Econômica. 

                                                 
4 OCTAVIANI, Alessandro. Seguros (caso “BB – Mapfre; restrição estrutural) In Estudos, Pareceres e 
Votos de Direito Econômico. São Paulo: Singular, 2014. 



16 
 

 

2.1 FUNDAMENTOS DA ATUAÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 

A intervenção do Estado no domínio econômico é delimitada pela Constituição 

Econômica, que de acordo com a definição estabelecida na obra conjunta de Vital 

Moreira e Gomes Canotilho5 pode ser conceituada como o conjunto de normas e 

princípios constitucionais “que caracterizam basicamente a organização económica, 

determinam as principais regras de seu funcionamento, delimitam as esferas de acção 

dos diferentes sujeitos econômicos, prescrevem os grandes objetivos da política 

económica, enfim, constituem, as bases fundamentais da ordem jurídico-política da 

economia”. 

Apenas para contextualizar o tema, deve ser mencionado que nem sempre as 

Constituições trouxeram essas regras referentes à ordem econômica. Esses preceitos 

passaram a ser consagrados nas Constituições a partir do século XX, com o advento 

das constituições sociais inspiradas na Constituição do México de 1917 e na 

Constituição Alemã de Weimar de 1919, notadamente as do Pós-Segunda Guerra 

Mundial, momento em que ocorreu uma transição de um modelo econômico liberal, no 

qual o Estado deve ter a menor atuação possível, para um Estado intervencionista, 

inaugurando o Estado Social. 

Isto porque, como é sabido, o liberalismo do século XIX trouxe importantes 

conquistas no âmbito das liberdades. Por outro lado, acarretou uma vultosa 

concentração de renda e bens nas mãos de poucos, razão pela qual, adicionado à 

difusão do poder político proporcionado pela democracia, verificou-se um aumento das 

tensões sociais.  

Assim, a partir do século XX, se altera o papel da Constituição Econômica de 

apenas retratar e garantir a ordem econômica existente, para tornar-se uma 

Constituição normativa, promotora e garantidora de transformações na economia, 

passando à fase do Constitucionalismo Social e da Teoria da Constituição Dirigente6. 

                                                 
5 MOREIRA, Vital Martins; CANOTILHO, José Joaquim. Constituição da República Portuguesa anotada. 
3. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1993, p. 343.  
6 Nessa linha de raciocínio, a existência de uma Constituição Econômica nas Constituições liberais pode 
ser demonstrada pela primeira Constituição moderna e última de modelo liberal ainda vigente: a 
Constituição norte-americana de 1787, na qual a liberdade contratual tornou possível o desenvolvimento 
capitalista nos Estados Unidos nas formas em que este ocorreu. 
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Para BERCOVICI o que é inovador nas Constituições do século XX não é a 

previsão de normas que disponham sobre o conteúdo econômico, mas (i) a positivação 

das tarefas a serem realizadas pelo Estado e pela sociedade no âmbito econômico, e 

(ii) a consagração de determinados objetivos que deverão ser alcançados, de forma a 

alterar a estrutura econômica vigente: 

 [...] Elas positivam tarefas e políticas a serem realizadas no domínio 
econômico e social para atingir certos objetivos. A ordem econômica 
destas Constituições é programática, dirigente. A Constituição 
Econômica que conhecemos surge quando a estrutura econômica se 
revela problemática, quando cai a crença na harmonia preestabelecida 
do mercado. Ela quer uma nova ordem econômica; quer alterar a ordem 
econômica existente, rejeitando o mito da auto-regulação do mercado. 7 

Enxergando a Constituição Econômica como Constituição dirigente, Vital 

Moreira entende que é após a Primeira Guerra Mundial – marco de transição 

econômica e política do capitalismo – que o conceito de Constituição Econômica vai 

surgir com todo o vigor. Duas são as ideias que fundamentalmente o informaram: (i) a 

de cidadania política consubstanciada na democracia e; (ii) condições econômicas 

permeadas pela concentração de renda, que impediam que os cidadãos usufruíssem 

seus direitos:  

A representação de que a democracia política, com o seu parlamento, 
os seus partidos, o seu sufrágio universal, os seus direitos 
fundamentais, não passa de ilusão quando as condições econômicas 
impedem o ‘cidadão’ de efetivamente fazer uso dos seus direitos, motiva 
a idéia de transformá-lo também em ‘cidadão econômico’. Assim como a 
revolução liberal tinha criado a cidadania política, era necessário agora 
atribuir a todos a ‘cidadania econômica’. 8 

Deste modo, as Constituições elaboradas após o final da Primeira Guerra 

Mundial têm uma característica comum: a declaração, ao lado dos tradicionais direitos 

individuais, dos chamados direitos sociais ou direitos de prestação, ligados ao princípio 

da igualdade material, que dependem de prestações diretas ou indiretas do Estado para 

serem usufruídos pelos cidadãos. Para GILBERTO BERCOVICI:  

                                                                                                                                                              
 
7 BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 13. 
 
8 MOREIRA, Vital. Economia e Constituição. Coimbra: Editora Limitada, 1979. p. 20. 
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Estas novas Constituições são consideradas parte do novo 
‘constitucionalismo social’ que se estabelece em boa parte dos Estados 
europeus e em alguns americanos. Em torno destas Constituições, 
adjetivadas de sociais, programáticas ou econômicas, vai se dar um 
intenso debate teórico e ideológico9 

MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO enxerga a Constituição Econômica 

sob dois aspectos, qual seja, formal e material. Para o autor, a “Constituição econômica 

formal é o conjunto de normas que, incluídas na Constituição, escrita, formal do Estado, 

versam o econômico”. Por outro lado, a Constituição econômica material “abrange 

todas as normas que definem os pontos fundamentais da organização econômica, 

estejam ou não incluídas no documento formal que é a Constituição escrita”10 

A visualização da Constituição Econômica sob essa ótica se mostra 

demasiadamente importante na medida em que deve ser vista sob o olhar macro, como 

parte de um todo, que é a Constituição de um país. Nesse sentido, VICENTE BAGNOLI 

ensina que “não se deve acreditar, entretanto, que exista exclusivamente uma 

Constituição Econômica para tratar da organização e funcionamento da economia, 

isoladamente das demais disposições constitucionais” e conclui que “A Constituição 

Econômica é parte do todo Constitucional, sendo-lhe reservados títulos ou capítulos 

dentro dessa”.11 

Em outras palavras, a expressão “ordem econômica constitucional” pode ser 

entendida como o conjunto de princípios e regras jurídicas que, funcionando 

harmonicamente, instituem uma determinada forma de organização e funcionamento da 

economia, caracterizando um determinado sistema econômico. 

Quando se analisa a questão da atuação do Estado na ordem econômica 

constata-se que há uma gradação de forma e intensidade dessa atuação ao longo do 

tempo, que variam de acordo com o contexto político-ideológico, desde que observadas 

                                                 
9 BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 13. 
 
10 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 34. ed. São Paulo: Saraiva, 
2008. p. 352-353. 
 
11 BAGNOLI, Vicente. Direito Econômico. 6. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2013. v. 29.  
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as balizas estabelecidas na Constituição. É o chamado movimento pendular do Estado 

em relação à economia.12 

                                                 
12 Sobre este assunto, cumpre trazer à colação um trecho da palestra proferida por Fábio Ulhoa Coelho, 
no curso de aprofundamento sobre o Novo Direito Administrativo Econômico, promovido pela Sociedade 
Brasileira de Direito Público, cuja transcrição encontra-se publicada no livro Direito Administrativo 
Econômico, coordenado por Carlos Ari Sundfeld: “[...] verificamos um grande movimento caracterizado 
pela privatização das telecomunicações, das rodovias, das hidrelétricas – ou seja, o Estado está 
realmente se retirando da prestação de determinadas atividades, as quais se viu obrigado a assumir ao 
longo do século XX, percebe-se no momento posterior à queda do muro de Berlim, o movimento oposto. 
O fardo intervencionista – quer dizer, a ampliação do grau de intervenção estatal na economia – está 
sendo deixado de lado. É preciso tentar compreender as razões desta tendência.  
Pois bem, numa análise marxista destes movimentos de mitigação da presença do Estado na economia, 
a explicação seria a seguinte: o Estado pode ser um instrumento da luta de classes, e geralmente é; o 
capitalismo, ao longo deste século XX, viveu um perigo muito grande por força das lutas socialistas, ou 
seja, devido à criação de um Estado socialista gigantesco, as Repúblicas Socialistas Soviéticas, que 
colocaram em risco a organização capitalista da economia. A Ásia possui, durante boa parte do século, 
Estados que se apresentavam, politicamente, como anticapitalistas. Essa experiência de planificação 
total da economia começa em 1917 na Revolução Russa e irá acabar, simbolicamente, em 1989, com a 
queda do Muro de Berlim.  
Com o fracasso da experiência de planificação, percebe-se que, de um lado, se o marxismo é um 
instrumento teórico – e entendo que seja mesmo – único e privilegiado para se entender como funciona o 
capitalismo, por outro lado, não revela o mesmo potencial quando diz o que irá resultar deste sistema. É 
dizer, o marxismo explica bem o capitalismo, mas quando afirma que virá o socialismo ele erra. 
Particularmente, penso que a ideia de evolução dialética do capitalismo para o socialismo não se 
concretizará. Pelo menos, não se concretizou até agora. A análise socialista com a qual concordo é a de 
que, quando o capitalismo está em perigo, a burguesia para o salvar, lança mão de instrumentos de luta 
de classes. O principal deles é o Estado. Assim, o Estado não é mais ou menos intervencionista em 
função de opções livres que pessoas tomam reunidas em Assembleias Constituintes. O Estado é mais ou 
menos intervencionista em função das necessidades de preservação do sistema econômico dominante.  
Ao longo do século XX o Estado assumiu funções que ele nunca deteve e que nós – pessoas do nosso 
tempo – podemos imaginar serem inerentes a ele: a educação, a saúde, a previdência. O Estado ter 
responsabilidade sobre essas áreas da vida é noção sem sentido para o homem do século XIX, por 
exemplo. O Estado garantir a todos educação, saúde e previdência é fenômeno específico do século XX, 
em que o capitalismo se viu envolvido numa ferrenha luta de classes. O sistema capitalista precisou 
defender-se de um perigo real e forte, e, para isso, usou o Estado com o objetivo de oferecer uma parte 
daquilo que era prometido pelo socialismo às massas desprovidas.  
Pois bem, o socialismo fracassou. Caiu o Muro de Berlim. Não há mais que manter estes gastos. O 
Estado, por consequência, retrai-se no fim do século XX, uma vez que não é mais necessário gastar com 
coisas que se justificavam em um momento de guerra.  

[...] 
Segundo a análise liberal, a questão da redução do tamanho do Estado neste fim do século XX tem 

aplicação bem diferente. Para esta visão, o desenvolvimento da informática, da internet, o aumento das 
possibilidades de comunicação de pessoas dos mais diversos pontos do planeta, fazem com que ocorra 
uma integração, pode-se dizer, forçada entre as economias nacionais. Estão dadas as condições 
tecnológicas de uma integração comercial planetária. Isto, no entanto, demanda maior agilidade das 
diversas economias para enfrentar a concorrência global. Entre nós esses ajustes esbarram no que se 
convencionou chamar de custo-Brasil.  

Qual o significado do custo-Brasil neste contexto? Entendo que representa o quanto o preço de 
produtos ou serviços fabricados ou comercializados no Brasil acresce em função de o Estado Brasileiro 
ser maior do que deveria. Desta forma, se a empresa brasileira competir com a de um Estado mais 
liberalizado, talvez nem consiga, simplesmente, competir. O economista liberal diria, portanto, que o 
Estado está reduzindo porque, caso não o fizesse, as empresas brasileiras não iriam encarar a 
competição com as empresas internacionais, que vivem em um cenário liberal. Num mundo globalizado 
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Um dos polos desse pêndulo é influenciado pelo liberalismo caracterizado pelo 

afastamento do Estado na atuação sobre a economia, considerando que em um 

mercado livre em que cada agente econômico atuasse com vistas apenas à persecução 

dos seus próprios interesses, seria atingida uma situação eficiente que beneficiasse a 

todos. Deste modo, uma vez que a “mão invisível” agiria naturalmente, tornar-se-ia 

desnecessária a atuação direta do Estado e qualquer intervenção poderia gerar um 

desequilíbrio e, consequentemente, ineficiências econômicas. Sob esse aspecto, a 

Constituição Econômica tem por finalidade garantir essa liberdade dos entes privados. 

No polo oposto, encontra-se um Estado intervencionista, surgido a partir da 

verificação de sérias crises econômicas e o agravamento de desigualdades sociais, 

decorrentes do liberalismo. Neste polo o Estado, além de regulador das atividades 

desenvolvidas pela inciativa privada, também é garantidor de prestações positivas aos 

cidadãos.  

Para a literatura tradicional essa oscilação decorre do resultado prático do 

sucesso ou não de cada uma das experiências de um Estado, adotando uma política 

mais liberal ou mais intervencionista. Contudo, deve-se ressaltar a necessidade de 

apurar se esse movimento pendular é realizado em razão do contexto econômico ou 

por razões político-ideológicas. 13 

Não obstante, fato é que, em um cenário no qual realiza-se a opção de um 

Estado com cunho mais intervencionista, um dos instrumentos para intervenção direta 

                                                                                                                                                              
estas empresas são as nossas concorrentes. Se o empresário brasileiro deve pagar mais contribuições 
sociais para a previdência, ele não pode praticar preço competitivo com os dos seus concorrentes 
globais. A globalização força a reliberalização do Estado, na visão dos teóricos liberais.”  

13 Para IRENE NOHARA: “É claro que todo o cenário econômico internacional influencia políticas 
internas, principalmente em países latino-americanos, que são economias endividadas em 
desenvolvimento, mas observa-se que, tal qual uma espiral que se estreita, o movimento do pêndulo 
tende a mudar sua orientação com maior rapidez do que antes, pela velocidade de alteração do cenário 
social e sobretudo pela passividade ou resistência dos Estados às imposições dos organismos de 
financiamento, pois as economias, mesmo que periféricas, ainda detêm alguma parcela de soberania. (...) 

 Assim, a direção do pêndulo depende também de escolhas políticas feitas por cada governo. 
Contudo, há de se refletir que, a partir da segunda metade da década de 90, as economias mundiais que 
se estreitavam foram surpreendidas com o fato de que adotando na íntegra o receituário dos organismos 
de financiamento elas eram ameaçadas de ruína interna por capitais sem vínculo nacional que 
potencialmente poderiam sair a qualquer momento. Houve a necessidade de revisão da noção radical de 
que o nacionalismo e a soberania seriam conceitos a serem ultrapassados.” 
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na economia é a atuação por meio das empresas públicas e sociedades de economia 

mista, conforme será exposto adiante.  

 

2.2 MODOS DE ATUAÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA:  
 

Feita essa breve introdução, sem deixar de lado o olhar macro que deve ser 

empregado à análise da Constituição Econômica, mas atentando-se à necessidade de 

direcionar o trabalho para a análise do tema proposto, se faz necessário analisar os 

modos de atuação do Estado na Ordem Econômica. 

Primeiramente deve ser ressaltado que a doutrina não é uníssona em relação à 

nomenclatura ou categorização dos modos de participação do Estado na economia. 

Contudo, analisando-se os fundamentos das classificações apresentadas, é constatado 

um certo consenso no sentido de identificar que a Constituição prevê no mínimo duas 

categorias estanques de atividades exercidas pelo Estado na Ordem Econômica, uma 

na qual ele atua diretamente e outra em que disciplina a economia. 

Para JOSÉ AFONSO DA SILVA:  

“A constituição já não é tão clara, como as anteriores, quanto aos modos 
de atuação do Estado na economia. Fala em exploração direta da 
atividade econômica pelo Estado e do Estado como agente normativo e 
regulador da atividade econômica. Quer dizer, o Estado pode ser um 
agente econômico e um agente disciplinador da economia. Pode-se 
manter, em face da atual constituição, a mesma distinção que surtia das 
anteriores, qual seja, a de que ela reconhece duas formas de ingerência 
do Estado na Ordem Econômica: a participação e a intervenção.”14 

 

Apoiado na doutrina de MARÇAL JUSTEN FILHO, VICENTE BAGNOLI,divide a 

atuação do Estado em intervenção direta e indireta, segundo a qual a primeira seria 

relativa ao desempenho de atividades de natureza econômica, por meio de uma 

entidade administrativa, enquanto a última seria referente ao exercício da competência 

legislativa e regulamentar para disciplinar o exercício de atividades econômicas, assim 

vejamos: 

                                                 
14 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. ed. 30. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 
804. 
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A intervenção indireta ou normativa do Estado na ordem econômica, 
explica Marçal Justem Filho (2005, p. 456), “consiste no exercício pelo 
estado de sua competência legislativa e regulamentar para disciplinar o 
exercício de atividades econômicas, desempenhadas na órbita pública 
ou privada. Seu fundamento constitucional direto está no art. 174”.  
Já a intervenção direta do Estado na ordem econômica, prossegue 
Marçal Justen Filho (2005, p. 457), “é o desenvolvimento por meio de 
uma entidade administrativa de atividades de natureza econômica, em 
competição com os particulares ou mediante atuação exclusiva”. 15 

 

VITOR RHEIN SCHIRATO compartimenta a atuação do Estado na economia 

em 4 partes: (i) intervenção ordenadora (exercício do poder de polícia); (ii) intervenção 

fomentadora; (iii) intervenção produtiva; e (iv) intervenção reguladora:  

Pode-se, de maneira bastante resumida, aventar a existência de quatro 
formas distintas de intervenção do Estado no domínio econômico. A 
primeira seria a intervenção ordenadora, referente à noção tradicional do 
poder de polícia, na qual o Estado exerce, por meio da autoridade, a 
função de fiscalizar e impor obrigações e sanções aos agentes 
econômicos, com a finalidade de ordenar a ordem econômica. Em 
seguida, há a intervenção fomentadora, na qual o Estado concede 
benefícios aos agentes econômicos para que estes desenvolvam suas 
atividades, de modo a proporcionar o crescimento econômico. Ademais, 
há a intervenção produtiva, na qual o Estado assume diretamente o 
ônus de explorar determinada atividade econômica, em substituição ou 
competição com os agentes privados. Por fim, há a intervenção 
reguladora, que é a mais complexa e atualmente uma das mais 
destacadas, que se refere à atuação do Estado como agente regulador 
da economia, por meio de instrumentos ex ante de determinação de 
condutas, com a finalidade de reduzir falhas de mercado decorrentes de 
assimetria de informação e/ou econômica. 16 

 

EROS ROBERTO GRAU, que antes classificava as formas de intervenção do 

Estado na economia em 3 modalidades: (i) intervenção por absorção ou participação; 

(ii) intervenção por direção; e (iii) intervenção por indução, repondera e simplifica essa 

classificação, passando a esposar o entendimento no qual o termo “intervenção” deve 

ser utilizado quando o Estado atua na esfera de titularidade do Setor Privado, enquanto  

a expressão “atuação estatal” comporta a utilização quando o Estado estiver prestando 

atividade econômica em sentido amplo (gênero), em textual: 

                                                 
15 BAGNOLI, Vicente. Direito Econômico. ed. 7. São Paulo:  Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 188. 
16 SCHIRATO, Vitor Rhein. As empresas estatais no Direito Administrativo Econômico atual. São Paulo: 
Saraiva, 2016. p. 17. 
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Desde alguns anos, valendo-me da ideia que me foi exposta por Gerson 
Augusto da Silva, venho me referindo a três modalidades de 
intervenção: intervenção por absorção ou participação (a), intervenção 
por direção (b), intervenção por indução (c).  
Esse exercício classificatório, do qual não me afasto, deve, não 
obstante, ser reponderado, a fim de que se o enriqueça e consolide. 
Assim, inicialmente, quanto à referência a intervenção e não, 
meramente, a atuação estatal, desejo insistir em que vocábulo e 
expressão aparentam ser, à primeira vista, absolutamente 
intercambiáveis. Toda atuação estatal é expressiva de um ato de 
intervenção; de outra banda, relembre-se que o debate a propósito da 
inconveniência ou incorreção no uso dos vocábulos intervenção e 
intervencionismo é inútil, inócuo. Logo, se o significado a expressar é o 
mesmo, pouco importa se faça uso da expressão atuação (ou ação) 
estatal - seja do vocábulo - intervenção. Aludimos, então, a atuação do 
Estado além da esfera do público, ou seja, na esfera do privado (área de 
titularidade do setor privado). A intervenção, pois, na medida em que o 
vocábulo expressa, na sua conotação mais vigorosa, precisamente, 
atuação na área de outrem. Daí se verifica que o Estado não pratica 
intervenção quando presta serviço público ou regula a prestação de 
serviço público. Atua, no caso, em área de sua própria titularidade, na 
esfera pública. Por isso mesmo dir-se-á que o vocábulo intervenção é, 
no contexto, mais correto que a expressão atuação estatal: intervenção 
expressa atuação estatal na área de titularidade do setor privado; 
atuação estatal, simplesmente, expressa significado mais amplo. Pois é 
certo que essa expressão quando não qualificada, conota inclusive 
atuação na esfera do público.  
Por isso que vocábulo e expressão não são absolutamente, mas apenas 
relativamente intercambiáveis. Intervenção indica em sentido forte (isto 
é, na sua conotação mais vigorosa), no caso, atuação estatal em área 
de titularidade do setor privado; atuação estatal simplesmente, ação do 
Estado tanto na área de titularidade própria tanto em área de titularidade 
do setor privado. Em outros termos, teremos que intervenção conota 
atuação estatal no campo da atividade econômica em sentido estrito; 
atuação estatal, ação do Estado no campo da atividade econômica em 
sentido amplo. 17 
 

 

Para o autor essa classificação “remete ao tema da distinção que aparta o 

campo dos serviços públicos do campo da atividade econômica em sentido estrito”.  

 De igual modo ALEXANDRE SANTOS DE ARAGÃO18 entende que a 

intervenção pressupõe “a ideia de se imiscuir em terreno que não lhe é próprio”.  

                                                 
17 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 17. ed. rev. e atual. São Paulo, 
Malheiros, 2015. p. 90-91. 
 
18ARAGÃO, Alexandre Santos de. Empresas Estatais. São Paulo: Editora Forense, 2017. p. 32-33. 
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Contudo, no que tange à atuação nessa área de atividade que não é própria do Estado, 

o referido autor assevera que “não se pode afirmar que o direito é um terreno exógeno 

à economia, nem vice-versa”, de forma que o mais correto seria a utilização da 

expressão “atuação do estado na economia”, que, por sua vez, pode ser dividida em 

atuação direta – quando o próprio Estado realiza as atividades econômicas em sentido 

amplo, nos termos dos arts. 173, 175 e 177 da CF – e atuação indireta - quando o 

Estado não age diretamente, mas busca influenciar determinado comportamento de 

terceiro, seja por normas jurídicas coercitivas ou incentivadoras, nos termos do art. 174 

da CF.  

Vistos os conceitos acima, verifica-se que dentro da temática do presente 

trabalho, o modo de classificação da atuação do Estado no que se refere à análise da 

atuação direta do Estado na economia se daria de forma diversa em razão da 

classificação escolhida. 

Portanto, em razão da necessidade de uniformizar os termos utilizados adotar-

se-á a classificação proposta por EROS GRAU, de acordo com a qual deve ser utilizado 

o termo “atuação” estatal, quando o Estado age no campo da atividade econômica em 

sentido amplo e “intervenção” quando o Estado age no campo da atividade econômica 

em sentido estrito. 

Sobre essa intervenção do Estado na economia, como será vista adiante, de 

acordo como o art. 173 da CF só poderá ser realizada nos casos expressamente 

previstos na Constituição (monopólio), bem como nos casos em que for necessária aos 

imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo. 

 Neste ponto, importante repisar que, quando se fala em atuação do Estado na 

economia está se falando tanto em intervenção direta quanto indireta, sendo esta 

classificação mais uma das gradações do pêndulo. Assim, um Estado pode ser 

caracterizado como intervencionista por sua atuação direta ou indireta, ou seja, é 

possível um modelo de Estado intervencionista sem a utilização de empresas estatais 

atuando diretamente na economia, mas utilizando-se do modelo regulatório para 

delinear o campo de atuação das empresas privadas.  
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2.3 MODELO ADOTADO NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 
 

Conforme já exposto, as regras relativas à constituição econômica não estão 

apenas no Título VII da Constituição Federal de 1988, mas em todo e qualquer 

tratamento dado à atividade econômica em sentido amplo. No entanto, a fim de manter 

a pertinência temática objeto deste estudo, neste capítulo será analisada somente a 

previsão constitucional acerca da atuação do Estado na economia.  

O pêndulo da participação direta do Estado no domínio econômico permanece 

em constante movimento, de modo que podemos dividir a intervenção estatal na 

economia Brasileira ao longo do século XX em três momentos, resumidos da seguinte 

maneira: 19 

O primeiro compreende o período da República velha até o Estado novo, o qual 

é caracterizado por forte absenteísmo estatal. Afora as questões da intervenção 

ordenadora, não se verifica características de movimentos intervencionistas do Estado 

no domínio econômico. 

 O segundo momento, compreendido entre o Estado novo e o início da década 

de 1990, há forte intervenção produtiva do Estado. Sob a alcunha de garantir o bem-

estar da população, o Estado brasileiro passou por uma completa reformulação, 

assumindo, em diversos casos e nos mais variados setores, a obrigação de explorar 

determinada atividade, com a finalidade de assegurar o desenvolvimento econômico e 

o bem-estar da população. 

 Por fim, em um terceiro momento, vivido a partir do início da década de 1990, 

advém nova remodelação, seguida de tendência de privatização. Esse momento 

demarcou a passagem do Estado intervencionista para o Estado regulador.  

               Com esse breve resumo verifica-se que a mudança de posicionamento 

político-ideológico estatal altera a posição do pêndulo, ora mais para o lado da 

intervenção, ora mais para o lado do absenteísmo (acompanhado ou não de função 

reguladora). 

                                                 
19 SCHIRATO, Vitor Rhein. Linha doutrina: as empresas estatais no direito administrativo econômico 
atual. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 18-19. 
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Sobre o tratamento dado pela Constituição Federal de 1988 à atuação do 

Estado no domínio econômico, VICENTE BAGNOLI20 explica que “não se trata mais de 

um Estado agente econômico, monopolista, em muitas situações, tampouco de um 

Estado ausente nos padrões liberais, deixando que a concorrência entre agentes 

privados por si só regulasse a economia.” 

Isto porque, o art. 173 da CF, em observância à livre iniciativa e livre 

concorrência, fundamentos da ordem econômica nacional, determina que a exploração 

de atividade econômica é de titularidade do setor privado, sendo a exploração direta 

pelo Estado permitida apenas nos casos previstos na Constituição (monopólios) e 

quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse 

coletivo, em textual: 

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a 
exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida 
quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a 
relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. 

§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da 
sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem 
atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de 
prestação de serviços, dispondo sobre: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela 
sociedade; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, 
inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas 
e tributários; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, 
observados os princípios da administração pública; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

IV - a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e 
fiscal, com a participação de acionistas minoritários; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

V - os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos 
administradores.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

                                                 
20 BAGNOLI, Vicente. Direito Econômico. 7. ed. São Paulo:  Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 157. 
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§ 2º As empresas públicas e as sociedades de economia mista não 
poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. 

§ 3º A lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e 
a sociedade. 

§ 4º - A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação 
dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos 
lucros. 

§ 5º A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da 
pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às 
punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a 
ordem econômica e financeira e contra a economia popular. 

Apesar da redação do art. 173 da Constituição Federal de 1988 não ser tão 

expressa e direta quanto a do art. 17021 da Constituição de 1967, com a redação dada 

pela Emenda n.º 1/69, é possível inferir da sua leitura a aplicação do princípio da 

subsidiariedade22, no qual, em regra geral, a exploração direta de atividade econômica 

será exercida pela iniciativa privada, sendo, em regra geral vedada ao Poder Público. 

Na opinião de VICENTE BAGNOLI: 

Tem-se, portanto, como regra, a partir da leitura do caput do art.173 e da 
interpretação do texto constitucional (arts. 1º, IV; 170 e 174), que a 
exploração da atividade econômica será feita pela iniciativa privada e 
pelo Estado como exceção – apenas nos casos de segurança nacional 
ou relevante interesse coletivo.  23 

                                                 
21 “Art. 170. Às emprêsas privadas compete, preferencialmente, com o estímulo e o apoio do Estado, 
organizar e explorar as atividades econômicas. 
§ 1º Apenas em caráter suplementar da iniciativa privada o Estado organizará e explorará diretamente a 
atividade econômica.” 
 
22 Sobre a aplicação do princípio da subsidiariedade como princípio norteador da divisão das atividades 
econômicas em sentido amplo, sugere-se a leitura das atas das reuniões da Subcomissão de Princípios 
Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Atividade Econômica da Constituição de 1988, da qual é 
possível extrair a aplicação do princípio na elaboração do texto Constitucional. Ademais, menciona-se o 
RE 485000, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, julgado em 02/03/2009, publicado em DJe-048 DIVULG 
12/03/2009 PUBLIC 13/03/2009: “[...] Desse modo, os princípios gerais que informam a distribuição de 
atividades entre o Estado e a iniciativa privada resultam dos princípios da participação estatal na 
economia e da subsidiariedade, em seus aspectos suplementar e complementar à iniciativa privada. Em 
obediência a esses princípios a atividade econômica exsurge nos serviços públicos, nos serviços 
públicos econômicos e nos de interesse geral, donde a possibilidade de o Estado (CF, artigo 173) 
monopolizar os serviços públicos específicos, os de interesse geral e ainda os econômicos, por motivo de 
segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Vê-se, pois, que a legitimidade da participação do 
Estado na economia se fundamenta em três conceitos fundamentais: segurança nacional, serviço público 
econômico e interesse público”. 

23 BAGNOLI, Vicente. Direito Econômico. 7. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 160. 
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Apesar da limitação de atuação constante do dispositivo, é certo que as 

expressões “quando necessária aos imperativos da segurança nacional” e “relevante 

interesse coletivo” comportam uma ampla interpretação. Para VICENTE BAGNOLI:  

No tocante aos “imperativos de segurança nacional”, pode-se cogitar 
questões de defesa nacional ou de ordem pública, onde o agente 
privado não poderia ou conseguiria desempenhar tais funções. Já em 
casos de “relevante interesse coletivo”, cogita-se situações em que o 
agente privado também não pudesse ou conseguisse desempenhar a 
atividade econômica em prol do bem comum. Mas, ao final, exige-se 
uma análise bastante crítica para concluir se de fato o agente privado de 
explorar diretamente tal atividade ou se a decisão é tão somente uma 
escolha política do legislador, sem qualquer embasamento fático e 
legítimo, contrariando, inclusive, os próprios ditames constitucionais. 

Sobre o assunto, EROS ROBERTO GRAU24 entende que a compreensão da 

matéria tem que ser realizada de acordo com os princípios constitucionais econômicos 

e que a noção de relevante interesse coletivo tem uma amplitude maior do que a 

simples atuação suplementar da iniciativa privada, razão pela qual apresenta como 

hipóteses que legitimariam a intervenção estatal a atuação “(a) para suprir incapacidade 

ou falta de interesse momentâneo do setor privado; (b) para suprir insuficiência da 

oferta de determinados bens ou serviços; (c) para coibir situação de monopólio de fato; 

(d) para implementar a função social da propriedade (empresa) e a promoção do pleno 

emprego.”  

O tema se faz importante, tendo em vista que tais atividades econômicas, 

quando exploradas diretamente pelo Estado, são realizadas por meio das empresas 

estatais, objeto do presente estudo.  

Essa definição de atuação subsidiária do Estado na economia é uma 

característica típica do delineamento de um sistema capitalista e visa garantir que os 

meios de produção e a propriedade sejam privados. Nesse sentido, verifica-se da 

redação do art. 173 da CF a sujeição das estatais ao regime jurídico próprio das 

empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, 

                                                                                                                                                              
 
24 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 
2015. p. 283 – 284. 
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trabalhistas e tributários em que “as empresas públicas e as sociedades de economia 

mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado”. 

Essa tentativa de dar um tratamento isonômico às estatais exploradoras de 

atividades econômicas tem a dupla função de promover a paridade de regime não só 

do bônus, mas também do ônus, é o que leciona ALEXANDRE SANTOS DE ARAGÃO: 

 
Essa paridade de regime imposta pelo art. 173 para a exploração de 
atividade econômica pelo Estado em concorrência com a iniciativa 
privada não se volta apenas aos bônus, ou seja, para evitar que as 
estatais sejam privilegiadas em relação às suas concorrentes privadas, 
mas também aos ônus, impedindo que o Estado, além do que já decorra 
da Constituição, imponha um regime jurídico mais oneroso às estatais. 25 

 

Vista a previsão constitucional acerca da atuação direta na economia, deve ser 

ressaltado que, no que tange especificamente à atuação indireta, o art. 174 abre ampla 

margem para atuação, a qual é realizada por meio de normatização e regulamentação 

da exploração da atividade econômica: 

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o 
Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e 
planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo 
para o setor privado. 

§ 1º A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do 
desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e 
compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento. 

§ 2º A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de 
associativismo. 

§ 3º O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em 
cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a 
promoção econômico-social dos garimpeiros. 

§ 4º As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão 
prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos 
recursos e jazidas de minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam 
atuando, e naquelas fixadas de acordo com o art. 21, XXV, na forma da 
lei. 

                                                 
25 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Empresas Estatais. São Paulo. Editora Forense, 2017. p.115. 



30 
 

Assim, a partir desses dois dispositivos é possível verificar que a Constituição 

Federal de 1988 tem um caráter intervencionista, permitindo ao Estado, no que se 

refere à exploração de atividade econômica intervir sob duas formas: (i) diretamente, 

nos casos previstos na própria Constituição Federal e nos casos de quando necessária 

aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo; (ii) 

indiretamente, em qualquer caso.  

Por outro lado, o art. 175 da CF, determina que os serviços públicos são de 

titularidade do Poder Público e, em regra geral, cabendo a ele a sua prestação, 

podendo, entretanto, o particular prestá-lo somente por meio do regime de concessão 

ou permissão. 

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob 
regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a 
prestação de serviços públicos. 

Parágrafo único. A lei disporá sobre: 

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de 
serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua 
prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e 
rescisão da concessão ou permissão; 

II - os direitos dos usuários; 

III - política tarifária; 

IV - a obrigação de manter serviço adequado. 

 
É possível depreender das premissas até aqui expostas que os serviços 

públicos são de titularidade do Estado, que pode prestá-los direta ou indiretamente (por 

meio de concessão ou permissão). Por outro lado, as atividades econômicas são de 

titularidade da iniciativa privada, podendo o Estado realizar intervenção indireta, quando 

o Estado age como agente normativo e regulador, ou direta, nos casos previstos na 

própria Constituição Federal e quando necessária aos imperativos da segurança 

nacional ou a relevante interesse coletivo.  

Isto posto, resta agora entender os conceitos de serviço público e de atividade 

econômica.     
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2.4 CONCEITUAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO E ATIVIDADE ECONÔMICA EM 

SENTIDO ESTRITO  

 
Essa análise acerca dos conceitos de serviço público e atividade econômica se 

faz importante na medida em que nos capítulos seguintes será analisada a eventual 

necessidade de aplicação às estatais de regimes jurídicos licitatórios diversos,  em 

função das atividades por elas desempenhadas. Para tanto, será necessário ter em 

mente um conceito claro do que deve ser compreendido por serviço público e por 

atividade econômica.  

Ocorre que o ordenamento jurídico Brasileiro, sobretudo a Constituição Federal, 

não traz uma definição acerca do conceito de serviço público, assim como não elenca 

todas as atividades que assim devem ser consideradas. De igual modo, não é 

estabelecido na legislação pátria o que deve ser considerado atividade econômica, de 

forma a delimitar a titularidade das atividades, o que causa uma grande dificuldade para 

uniformização de entendimentos acerca dos conceitos, conforme passar-se-á a expor.  

 

2.4.1 Serviço Público 
 

Antes de iniciarmos a análise, cumpre lembrar que não há classificação ou 

conceito que por essência seja correto ou errado, uma vez que, como muito bem 

explica DINORÁ GROTTI26 em obra específica sobre o tema, “cada povo diz o que é 

serviço público em seu sistema jurídico. A qualificação de uma atividade como serviço 

público remete ao plano da concepção do Estado sobre o seu papel. É o plano da 

escolha política que pode estar fixada na constituição do país, na lei, na jurisprudência, 

nos costumes vigentes em um dado momento histórico”.  

Pela análise histórica verifica-se que os institutos jurídicos, como é o caso da 

conceituação de serviço público, estão diretamente ligados às relações entre o Estado 

e a sociedade existentes no momento histórico em que se desenvolvem. Essas 

                                                 
26 GROTTI, Dinora Adelaide Musetti. O Serviço Público e a Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 
2003. p. 87. 
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relações são dinâmicas e se alteram de acordo com as circunstâncias ideológicas, 

políticas, sociais e econômicas que se apresentam nas distintas épocas e em diferentes 

lugares.  

Como visto, a concepção de estado liberal (ou “abstencionista”) do século XIX 

pregava o distanciamento do Estado em relação à vida social, econômica e religiosa 

dos indivíduos. O conceito de serviço público só passou a se consolidar a partir da 

concepção de Estado surgida com a Revolução Francesa. 

Atribui-se a Rousseau o uso originário da expressão serviço público no livro “O 

Contrato Social”, de forma que, na França e nos países que sofreram sua influência, 

esse conceito de Rousseau passa para o plano jurídico com características que que 

permanecem válidas na configuração atual do conceito, quais sejam: 1) trata-se de uma 

atividade estatal, não de uma atividade privada; 2) trata-se de uma atuação a serviço do 

público para satisfazer a uma necessidade sentida coletivamente pela sociedade. 27 

Assim, diversas razões históricas determinaram a assunção por parte do 

Estado dos chamados serviços públicos, sendo que essa assunção se deu em diversos 

graus de intensidade em Estados e em tempos diferentes.   

Sobre essa reserva de titularidade para o Estado, MEILÁN GIL explica que:  

[...] o mecanismo ideológico (separação Estado-sociedade) reclama que 
se há uma separação entre tarefas do Estado e tarefas da sociedade, 
para intervir em um certo campo, o Estado necessita previamente 
declará-lo de sua competência, quer dizer, declará-lo público. 28 
 

Assim, serviço público e publicatio (passagem à titularidade do Estado) 

aparecem sempre relacionados na cultura jurídica de raiz francesa, diferentemente do 

que sucederá nos países anglo-saxões, em que  a configuração dos serviços públicos – 

denominados public services, ou mais frequentemente public utilities – não se vincula à 

assunção dos correspondentes serviços de interesse geral pelo Estado, mas pela 

                                                 
27 GROTTI, Dinora Adelaide Musetti. Evolução da teoria do serviço público. Disponível em: 
˂https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/40/edicao-1/evolucao-da-teoria-do-servico-publico˃. Acesso 
em: 05 out. 2017. 

28 ARIÑO ORTIZ, Gaspar. La regulación económica. Buenos Aires: Depalma, 1996.p. 53-54 e Sobre el 
significado actual de la noción de servicio público y su régimen jurídico (hacia un nuevo modelo de 
regulación). In: ARIÑO ORTIZ, DE LA CUÉTERA, J.M. MARTÍNEZ LÓPEZ-MUNIZ, J.L. El nuevo servicio 
público. Madrid: Marcial Pons, 1997. Apud ARIÑO ORTIZ, Gaspar. La regulación económica cit. p.349. 
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presença de prestadores privados submetidos a algum tipo de regulação e de controle 

público.29 

 De acordo com DINORÁ GROTTI essa adoção da titularidade pelo Estado 

não ocorre de forma repentina, mas gradual, passando por fases até o Estado 

reconhecer como sua a titularidade de prestação do serviço: 

O serviço público, identificado com a publicatio, não vai aparecer de 
maneira repentina como título autossuficiente para legitimar per se essa 
absorção da atividade, mas é o resultado de um processo gradual, por 
meio de: 1) regulação de polícia progressivamente intensa sobre as 
liberdades dos particulares (em matéria de iluminação pública, de 
eletricidade, de gás ou de telefones) – é uma etapa que dura pouco; 2) a 
utilização especial ou privada do domínio público como título mediato de 
intervenção nas atividades de prestação que exigem indubitavelmente 
tal uso (a extensão de vias, de canais, de fios telefônicos ou de condutos 
de gás); 3) a própria definição da atividade como serviço público 
(necessite ou não do uso especial do domínio público): o título de 
intervenção é a reserva de titularidade da atividade a favor do Estado, 
que exige a concessão prévia. 30 
 

Isto posto, abstratamente visualiza-se a possibilidade de quatro concepções 

acerca do conceito de serviço público, diferenciadas pela abrangência, que serão 

adiante sintetizadas: 31 

 

A) Concepção Amplíssima – São todas as atividades exercidas pelo Estado. Ainda 

nessa concepção, há uma outra vertente um pouca mais restritiva, de acordo com a 

qual seria considerado serviço público atividades eleitas por uma decisão política dos 

órgãos de direção do Estado.  

 

                                                 
29 Isto ocorre porque ali a interação entre liberdades sociais e poder público tem origem e evolução bem 
diferente aos da Europa continental, como bem distintos também resultam a base filosófica – predomínio 
do empirismo e do pragmatismo frente ao racionalismo continental – e o sistema jurídico – common 
law frente ao regime administrativo. 
 
30 GROTTI, Dinora Adelaide Musetti. Evolução da teoria do serviço público. Disponível em: 
˂https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/40/edicao-1/evolucao-da-teoria-do-servico-publico˃. Acesso 
em: 07 set. 2017. 
 
31 ARAGÃO, Alexandre Santos de. O conceito de Serviços Públicos no Direito Constitucional Brasileiro. 
Revista Eletrônica de Direito Administrativo (REDAE). Salvador. Instituto Brasileiro de Direito Público, n.º 
17, fev./abr. 2009. Disponível em ˂www.direitodoestado.com.br/redae.asp˃. Acesso em: 30 mar. 2017.  
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B) Concepção Ampla – São as atividades prestacionais do Estado, ou seja, são as 

“funções que exerce para proporcionar diretamente aos indivíduos comodidades e 

utilidades, independentemente de poderem deles ser cobradas individualmente ou não, 

ou de serem de titularidade do Estado”32. Em outras palavras, seriam as prestações 

positivas do Estado, não sendo englobada nessa concepção apenas a polícia 

administrativa, uma vez que, nesta, não há prestação positiva, mas sim uma restrição 

da liberdade.  

 
C) Concepção Restrita – São as atividades que têm uma relação direta com os 

indivíduos, ou seja, fruível diretamente pelo indivíduo. Deste modo, não estaria 

englobada nessa concepção os serviços uti universi.  

 
D) Concepção Restritíssima – São apenas os serviços específicos e divisíveis, de 

titularidade exclusiva do Estado, exploráveis pela iniciativa privada apenas mediante 

concessão ou permissão, que são remunerados por meio de taxa ou tarifa. Essa 

concepção pode ser inferida a partir da leitura dos arts. 145, II, e 175 da Constituição. 

 

Conforme será exposto a seguir, há grande divergência na doutrina e 

jurisprudência nacional acerca do conceito de serviço público. Contudo há uma certa 

concordância na doutrina em afirmar que, de acordo com a noção clássica, a 

caracterização do que consiste um serviço público é fundada nos seguintes elementos: 

 
(i) subjetivo -  o critério distintivo consiste no prestador da atividade: o serviço público 

seria aquele prestado pelo Estado; 

(ii) material -  o critério distintivo é a atividade prestada: o serviço público seria a 

atividade que tem por objeto a satisfação de necessidades coletivas; 

(iii) formal - considera o regime jurídico: o serviço público seria aquele exercido sob 

regime de direito público derrogatório e exorbitante do direito comum;  

                                                 
32 ARAGÃO, Alexandre Santos de. O conceito de Serviços Públicos no Direito Constitucional Brasileiro. 
Revista Eletrônica de Direito Administrativo (REDAE). Salvador. Instituto Brasileiro de Direito Público, n.º 
17, fev./abr. 2009. Disponível em ˂www.direitodoestado.com.br/redae.asp˃. Acesso em: 30 mar. 2017.  
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O conceito de serviço público fundado nesses três elementos era muito aceito 

no período do Estado Liberal, no entanto, ao longo do tempo essa noção passou a ser 

abalada por alguns fatores.  

Primeiramente, com a superação e o afastamento do liberalismo, começaram a 

ser ampliadas as possibilidades de intervenção, passando o Estado a trazer para si 

atividades comerciais e industriais que antes eram tradicionalmente reservadas à 

iniciativa privada. 

Nesse contexto, percebeu-se que o Estado não tinha a expertise e o capital 

necessário para prestar diretamente essas atividades, razão pela qual começou a 

ocorrer a gestão de serviços públicos por particulares, inicialmente por meio de 

contratos de concessão e, posteriormente, por meio da criação de pessoas jurídicas de 

direito privado (estatais), sob o regime jurídico predominantemente privado. 33 

Deste modo, percebeu-se que determinadas atividades prestadas por 

particulares ou sob o regime de direito privado, de fato, deveriam ser consideradas 

como serviços públicos. Assim, restou ultrapassada a noção clássica de serviço público, 

que passou a demonstrar-se em dissonância com a realidade, em face da mudança de 

condições sociais traduzidas em vários procedimentos do Estado pós-Liberal.   

Nesse sentido, IRENE NOHARA elenca as seguintes críticas aos critérios da 

noção clássica: 

 •crítica ao critério subjetivo: nem todas as atividades desempenhadas 
pelo Estado ou por órgãos públicos são serviços públicos, nem deixa um 
serviço de ser público quando prestado por pessoa privada em regime 
de concessão ou permissão de serviço público, por exemplo;  

•crítica ao critério material: é o fato de satisfazer a necessidades 
coletivas que justifica caracterizar certa atividade como serviço público, 
mas não são todas as necessidades coletivas que são satisfeitas por 
meio do fornecimento de serviços públicos, por exemplo, alimentação é 
uma necessidade coletiva, mas o fornecimento de produtos alimentícios, 
em geral, é feito normalmente em atividades livres ao “mercado”; há, 
ainda, atividades que em dado momento histórico são consideradas 
serviços públicos mas que posteriormente determinada nação resolve 
transferir à livre iniciativa, assim, segundo enfatiza Dinorá Grotti, o 
critério material serve muito mais para nortear o legislador do que o 
jurista; e  

                                                 
33 GROTTI, Dinorá Adelaide Mussetti. Teoria dos Serviços Públicos e sua Transformação. In Carlos Ar 
Sundfeld. Direito Administrativo Econômico. 1. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 42-43. 
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•crítica ao critério formal: conforme visto, Gaston Jèze foi um dos 
primeiros doutrinadores a enfatizarem que o serviço público é o prestado 
em regime jurídico de direito público, mas este nem sempre é 
empregado total e sistematicamente a todos os aspectos de organização 
e de funcionamento de serviços públicos, havendo variações no regime 
jurídico se o serviço é prestado diretamente pelo Estado, por meio de 
empresas estatais ou mesmo pelas concessionárias de serviços 
públicos. 34 

 

Expostas as possibilidades de compreensão do conceito de serviço público, na 

opinião de ALEXANDRE SANTOS DE ARAGÃO o conceito de serviços públicos deve 

ser entendido da seguinte forma: 

são as atividades de prestação de utilidades econômicas a indivíduos 
determinados, colocadas pela Constituição ou pela Lei a cargo do 
Estado, com ou sem reserva de titularidade, e por ele desempenhadas 
diretamente ou por seus delegatários, gratuita ou remuneradamente, 
com vistas ao bem-estar da coletividade. 35 
 

Nessa mesma toada LUCIA VALLE FIGUEIREDO36 entende que serviço 

público é toda atividade material fornecida pelo Estado, ou por quem esteja a agir no 

exercício da função administrativa se houver permissão constitucional e legal para isso, 

com o fim de implementação de deveres consagrados constitucionalmente relacionados 

à utilidade pública, que deve ser concretizada, sob regime prevalente do Direito Público. 

MARCOS JURUENA VILLELA SOUTO37 considera serviço público como a 

“atividade (critério objetivo) cuja realização é assegurada, regulada e controlada pelo 

Estado (subjetivo), em face de sua essencialidade ao desenvolvimento da sociedade 

(teleológico, exigindo, pois, uma supremacia na sua disciplina (formal).”            

Adotando um conceito mais restrito, CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO 

é categórico ao afirmar que: 

                                                 
34 NOHARA, Irene Patrícia. Direito Administrativo. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2017. 
35 ARAGÃO, Alexandre Santos de. O conceito de Serviços Públicos no Direito Constitucional Brasileiro. 
Revista Eletrônica de Direito Administrativo (REDAE). Salvador. Instituto Brasileiro de Direito Público, n.º 
17, fev./abr. 2009. p. 31. Disponível em ˂www.direitodoestado.com.br/redae.asp˃. Acesso em: 30 mar. 
2017. 
 
36 FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de Direito Administrativo. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 76. 
 
37 SOUTO, Marcos Juruena Villela, apud FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de Direito Administrativo. 4. 
ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 76. 
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o serviço público é toda atividade de oferecimento de utilidade ou 
comodidade material destinada à satisfação da coletividade em geral, 
mas fruível singularmente pelos administrados, que o Estado assume 
como pertinente a seus deveres e presta por si mesmo ou por quem lhe 
faça as vezes, sob o regime de direito público – portanto, consagrador 
de prerrogativas de supremacia e de restrições especiais – instituídos 
em favor dos interesses definidos como públicos no sistema normativo. 
38 
  

 Sobre a diferenciação entre serviços públicos e atividades econômicas, o autor 

explica que:  

Igualmente, a expressão “serviços” (ensejando a suposição de que 
seriam “serviços públicos”) algumas vezes é utilizada em sentido natural 
– e não técnico-jurídico – para  nomear atividades industriais ou 
comerciais que o Estado, a teor do art. 173 e parágrafos da 
Constituição, desempenha basicamente sob o regime de Direito Privado, 
por se constituírem em exploração de atividade econômica, isto é, 
atividade própria dos particulares; atividade privada, portanto, e bem por 
isto, insuscetível de ser qualificada como serviço público.  
A distinção entre uma coisa e outra é bem óbvia. Se está em pauta 
atividade que o Texto Constitucional atribuiu aos particulares e não 
atribuiu ao Poder Público, admitindo, apenas, que este, 
excepcionalmente, possa empresá-la quando movido por “imperativos 
de segurança nacional” ou acicatado “interesse público relevante”, como 
tais “definidos em lei” (tudo consoante o disposto no art. 173 da Lei 
Magna), casos em que operará, basicamente, na conformidade do 
regime de Direito Público, é evidente que em hipóteses quejandas não 
se estará perante serviços públicos. 39 

                 

Analisando-se os conceitos de serviço público apresentados pela doutrina até 

aqui percebe-se que todos são relativos a um conjunto de características de uma 

atividade identificada como serviço público e não à forma como identificá-la.  Por outro 

lado, EROS ROBERTO GRAU40 define serviço público como atividade explícita ou 

supostamente definida pela Constituição como indispensável, em determinado 

momento histórico, à realização e ao desenvolvimento da coesão e 

da interdependência social. 
                                                 
38MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. 
p. 659.  
 
39 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Constitucional. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 
2007. p. 440. 
 
40 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 17. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Malheiros, 2015. p. 126.  
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Neste ponto percebe-se o apartamento do conceito na doutrina, 

consubstanciado nas concepções essencialistas e formalistas de serviço público. 

Conforme visto acima, os primeiros consideram na conceituação as características e as 

razões que levam ao legislador a qualificar uma atividade como serviço público, 

trazendo uma maior compreensão da realidade social, mas, em contrapartida, retirando 

a segurança jurídica do operador do direito acerca do que é serviço público.  

             Apoiada na doutrina de CARLOS ARI SUNDFELD, DINORÁ GROTTI41 elenca 

as hipóteses que podem levar o legislador a escolher determinada atividade como 

serviço público:  

• retirar da especulação privada setores delicados; 
• realizar justiça social; 
• suprir carência da iniciativa privada; 
• favorecer o progresso técnico; 
• ordenar o aproveitamento de recursos finitos (como os 

hidroelétricos); 
• controlar a utilização de materiais perigosos (como os 

potenciais nucleares);  
• favorecer o rápido desenvolvimento nacional; 
• manter a unidade do país. 

 
 

De encontro ao acima exposto, percebe-se que os formalistas focam a atenção 

no critério identificador, qual seja, o legislador ter escolhido determinada atividade e ter 

a qualificado como um serviço público. Em contraposição às vantagens e desvantagens 

do critério essencialista, o critério formalista traz uma maior segurança jurídica ao 

aplicador do direito, contudo, pode deixá-lo alheio aos fundamentos e razões que 

levaram o legislador a qualificar uma atividade como serviço público.  

IRENE NOHARA faz uma reflexão sobre a dualidade entre as concepções 

essencialistas e formalistas de serviço público, e constata que ambas as noções 

isoladas são insuficientes. Isto porque o essencialismo é problemático, pois a escolha a 

respeito de caracterizar determinada atividade como serviço público é eminentemente 

política, incidindo um alto grau de subjetividade. Por outro lado, o formalismo é 

limitador, pois deixa o intérprete alienado das razões da proteção jurídica. 

                                                 
41 GROTTI, Dinorá Adelaide Mussetti. Teoria dos Serviços Públicos e sua Transformação. In Carlos Ar 
Sundfeld. Direito Administrativo Econômico. 1 ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 45-46.  
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           Deste modo, tanto a matéria como a forma são aspectos a serem considerados. 

Isto porque a matéria é o que justifica a proteção conferida pelo ordenamento, mas, por 

outro lado, o intérprete não está autorizado a fazer essa escolha a partir da mera 

análise do conteúdo uma vez que tal competência cabe ao legislador.  

Para DIOGO DE FIGUEIREDO42, essa crise da noção clássica de serviço 

público suscitou “novas redefinições que, após longas discussões dogmáticas, 

acabaram se pacificando na linha do formalismo juspositivista, que desde então 

passava a dominar”.  

Na mesma linha é a opinião de DINORÁ GROTTI43 para quem “No Brasil, o 

entendimento doutrinário corrente continua a privilegiar a concepção formal.” 

Assim, verifica-se que o critério formalista, de acordo com o qual é considerado 

serviço público as atividades selecionadas pelo legislador, traz uma maior segurança 

jurídica ao aplicador do direito. Mas não se pode abrir mão do critério essencialista, sem 

o qual haveria uma alienação acerca do mérito das atividades consideradas como 

serviço público.  

No entanto, a questão que se coloca é que a Constituição Federal também não 

elenca expressamente determinadas atividades como “serviços públicos”. Todavia, 

estabelece uma série de atividades como sendo de competência dos entes federativos, 

como se pode verificar dos art. 21, 23 e 30, dentre outras previsões esparsas.  

Dado que o conceito de serviço público é divergente na doutrina, o que leva à 

baixa segurança jurídica da questão, faz-se necessário analisar como o Supremo 

Tribunal Federal tem distinguido as atividades como serviços públicos ou como 

atividades econômicas.  

Em análise às decisões do STF, verifica-se que a Corte Suprema também não 

tem um entendimento uníssono acerca do conceito de serviço público, havendo apenas 

menções esparsas ao conceito ao longo de alguns votos, que variam de acordo com a 

situação concreta apreciada. 
                                                 
42 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 
2000. p. 124-125 
 
43 GROTTI, Dinorá Adelaide Mussetti. Teoria dos Serviços Públicos e sua Transformação. In Carlos Ar 
Sundfeld. Direito Administrativo Econômico. 1 ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 43.  
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No Recurso Extraordinário nº. 220.999-744, a Corte entendeu serviço público 

como sendo a atividade que atende ao interesse público. No caso concreto, a inclusão 

do transporte aquaviário no rol das atividades de competência da União (art. 21, XII, 'd', 

CF) não foi considerada suficiente para qualificá-lo como serviço público, tendo em vista 

que se tratava de transporte efetuado por empresa pública de mercadorias fabricadas 

por empresa privada, portanto a União poderia cessar a sua prestação. No julgado o 

Ministro NELSON JOBIM, entendeu que para a caracterização de uma atividade como 

serviço público deveria estar presente o requisito de "utilidade pública". 

Já na outra extremidade, oposta ao acima exposto, no bojo do Recurso 

Extraordinário nº. 172.81645, privilegiando o critério orgânico ou subjetivo de 

conceituação do serviço público (serviço público como a atividade do Estado), o STF 

decidiu: "Competindo à União, e só a ela, explorar diretamente ou mediante 

autorização, concessão ou permissão, os portos marítimos, fluviais e lacustres, art. 21, 

XII, ‘f’, da CF, está caracterizada a natureza pública do serviço de docas". 

A decisão que aborda de maneira mais abrangente o conceito de serviço 

público é o Recurso Extraordinário n.º 220.906-946, que analisa a aplicabilidade do 

regime de precatórios à ECT. Para tanto, é realizada a análise para determinar se o 

serviço postal se caracteriza ou não como serviço público. Na ata da sessão de 

julgamento há uma interessante discussão entre os ministros Marco Aurélio e Ilmar 

Galvão, que demonstra as divergências acerca do conceito de serviço público:  

 O SR. MINISTRO NELSON JOBIM – Aqui é o serviço público. Serviço 
Postal, não é? A Constituição diz que é competência da União.  
O SR. MINISTRO ILMAR GALVÃO – A Constituição diz que não é, 
exerce monopólio, tanto que é objeto de “franchising”. Em qualquer 
lugar, agora, há uma agencia particular dos Correios, explorando o 
serviço de correio.  

                                                 
44 Brasil. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n.º 220999 PE. Relator: MARCO AURÉLIO, 
Data de Julgamento: 25/04/2000, Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 24-11-2000 PP-10462 
EMENT VOL-02013-10 PP-2034 RTJ VOL-00175-03 PP-01169). 
 
45 Brasil. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n.º 172816 RJ, Relator: PAULO BROSSARD, 
Data de Julgamento: 09/02/1994, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: DJ 13-05-1994 PP-11365 
EMENT VOL-01744-07 PP-01374. 
 
46 Brasil. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. º 220.906-9 – Distrito Federal. Recorrente: 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. Recorrido: Ismar José da Costa. Relator: Ministro 
Maurício Corrêa. Data de Julgamento: 16/11/2000.  
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O SR. MINISTRO NELSON JOBIM – Para prestar o serviço ao cidadão. 
Está funcionando muito bem.  
O SR.  MINISTRO ILMAR GALVÃO  – Nunca vi serviço público 
essencial do Estado prestado por particular. A cidade de Brasília está 
cheia de agências dos Correios particulares, porque não é um serviço 
essencial ao Estado. Se fosse essencial, seria público. Essencial é 
próprio do Estado. Este serviço, no Brasil, é exercido pela União em 
regime de monopólio.  
O SENHOR MINISTRO MOREIRA ALVES  – Se a Constituição diz que a 
União tem que manter o serviço, isso significa que ela terá que pagar. 
Do contrário, poderá não mantê-lo, e fechá-lo.  
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Aí está compelida, pelo 
artigo 212, inciso X, da Constituição, a “manter o serviço postal e o 
correio aéreo nacional”, mas sem impedir as atividades de particulares.  
O SR. MINISTRO ILMAR GALVÃO  – Na defesa de um ente público a 
privatização não encontra espaço. A Constituição estabelece que é um 
serviço público exercido pela União em monopólio, apenas.  
O SR. MINISTRO NELSON JOBIM  – Mantido pela União.  
O SR. MINISTRO ILMAR GALVÃO – Não é. Porque, se fosse serviço 
público, não se precisava dizer que é monopólio.  
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Ministro, não está entre as 
atividades que encerram o monopólio.  

 

Como visto, a discussão versa sobre a dúvida de que se o fato de determinada 

atividade estar prevista na Constituição como de competência do Poder Público 

ensejaria a configuração como serviço público. No julgamento prevaleceu o voto do 

Relator, Ministro Maurício Corrêa47, de acordo com o qual a ECT foi considerada como 

prestadora de serviço público, uma vez que a atividade está elencada no rol das 

atividades que devem ser prestadas pela União (art. 21, X). 

Analisados diversos julgados do Supremo Tribunal Federal, constata-se que 

não há uma uniformidade acerca do conceito de serviço público e que a decisão sobre 

se determinada atividade é configurada ou não como serviço público é sempre avaliada 

no contexto do caso concreto. A uniformização do entendimento certamente contribuiria 

para a construção de uma jurisprudência mais sólida, que evitaria inclusive a 

propositura desnecessária de algumas novas ações.48 

                                                 
47 Recurso Extraordinário n º 220.906-9. Relator: Ministro Maurício Corrêa. Recorrente: Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. Recorrido: Ismar José da Costa. Data do julgamento: 
16/11/2000. 
 
ARAGÃO, Alexandre Santos de. O conceito de Serviços Públicos no Direito Constitucional Brasileiro. 
Revista Eletrônica de Direito Administrativo (REDAE). Salvador. Instituto Brasileiro de Direito Público, n.º 
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Assim, expostas as divergências acima, mas considerando a necessidade de 

trazer uma maior segurança jurídica, compartilho das ideias esposadas pelos 

formalistas, de acordo com as quais o critério identificador de uma atividade como 

serviço público é a imposição, legal ou Constitucional, da prestação direta ou indireta 

pelo Estado, conforme estabelecido no art. 175 da CF. 49 

 Ademais, entendo ser de suma importância a análise e aprofundamento das 

características de um serviço público, bem como as razões que levam o legislativo a 

incluir determinada atividade no rol de serviços públicos. Todavia, apesar dessa 

necessidade de entendimento, a análise de mérito é realizada pelo legislador, cabendo 

ao aplicador do Direito adotar um critério claro de identificação das atividades 

consideradas como serviço público para, então, poder adentrar em seus fundamentos.  

Com esse conceito em mente, a determinação das atividades que serão 

categorizadas como serviço público é uma opção política feita pelo legislador, 

permeada pela ideologia vigente em dado momento histórico ou por conveniência 

econômica.  

Isto posto, e considerando que o conceito de atividade econômica em sentido 

estrito é residual ao conceito de serviços públicos, passar-se-á à análise do conceito de 

atividade econômica. 

 

2.4.2 Atividade Econômica e Monopólio 
 

Primeiramente, deve ser esclarecido que, assim como mencionado na 

exposição acerca do conceito de serviço público, a legislação pátria também não 

estabelece um conceito de atividade econômica.  

Do ponto de vista da Economia, atividade econômica deve ser compreendida 

como todo processo voltado para a geração de riqueza mediante a extração, 

                                                                                                                                                              
17, fev./abr. 2009. p. 25. Disponível em ˂www.direitodoestado.com.br/redae.asp˃. Acesso em: 30 mar. 
2017.  
 
49 Nesse sentido, foi esse o concreto que prevaleceu nos Recursos Extraordinários nº 220.906-9 e 
nº.172.816. 
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transformação e/ou distribuição de recursos naturais, bens e serviços, tendo como 

finalidade a satisfação de necessidades humanas. 

A partir do conceito de atividade econômica oriundo da economia, algumas 

atividades consagradas como serviço público50, poderiam inegavelmente ser 

consideradas também como atividade econômica, como é o caso, por exemplo, da 

prestação de serviços de água e esgoto, energia elétrica, transportes públicos, entre 

outros.  

ALEXANDRE SANTOS DE ARAGÃO51 observa que os serviços públicos foram 

tradicionalmente concebidos como atividades exógenas à livre iniciativa e, portanto, à 

livre concorrência, pressupondo-se que sua prestação só poderia ser oferecida por 

único prestador, fosse ele o próprio Estado (ou alguma de suas entidades da 

Administração Indireta) ou um delegatário.  

No entanto, o progresso tecnológico possibilitou abrir ao campo da concorrência 

determinadas atividades que antes eram realizadas por meio de monopólios naturais, 

motivando a caracterização de determinados serviços públicos também como atividade 

econômica.  

Para solucionar esse problema conceitual a doutrina passou a trabalhar com o 

conceito de atividade econômica em sentido amplo, que é gênero do qual serviços 

públicos e atividades econômicas em sentido estrito são espécies.  Nesse sentido, 

MARÇAL JUSTEN FILHO destaca que: 

Não há uma distinção intrínseca entre atividade econômica e serviço 
público. O serviço público consiste na organização de recursos 
escassos para a satisfação de necessidades individuais. Portanto, 
trata-se de uma atividade de natureza econômica. 
Logo, o serviço público não pode ser diferenciado de modo absoluto de 
atividade econômica, porque apresenta igualmente natureza e função 
econômicas. É possível diferenciar serviço público de uma concepção 
mais restrita de atividade econômica. Portanto, atividade econômica é 

                                                 
50 A depender do conceito de serviço público adotado. 
 
51 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Serviços Públicos e Concorrência. Revista de Direito Administrativo, 
n.º 233. p. 312. 
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um gênero, que contém duas espécies, o serviço público e a atividade 
econômica (em sentido estrito). 52 

              EROS ROBERTO GRAUcompartilha do mesmo entendimento:  

Insista-se em que atividade econômica em sentido amplo é território em 
dois campos: o do serviço público e o da atividade econômica em 
sentido estrito. As hipóteses indicadas no art. 173 do texto constitucional 
são aquelas nas quais é permitida a atuação da União, dos Estados-
membros e dos Municípios nesse segundo campo. 53 

 
Essa estruturação taxionômica na qual a atividade econômica em sentido amplo 

é gênero do qual são espécies a atividade econômica em sentido estrito e serviço 

público não encontra maiores divergências na doutrina. 

Desta feita, uma vez já trabalhado o conceito de serviços públicos, resta 

entender quais atividades compreendem as atividades econômicas em sentido estrito.  

A partir do conceito de serviços públicos adotado, estes são configurados como 

todas aquelas atividades cuja prestação foi imposta ao poder público. As demais 

atividades são consideradas, residualmente, como atividades econômicas em sentido 

estrito. 

Dentro do gênero das atividades econômicas em sentido amplo MARÇAL 

JUSTEN FILHO54 diferencia as espécies a partir de um critério residual, no qual 

“a atividade econômica propriamente dita reside no desempenho pelo Estado de 

atividades que não são diretamente vinculadas à satisfação de direitos fundamentais”. 

À luz desse entendimento IRENE NOHARA elenca os critérios identificadores 

das atividades econômicas em sentido estrito da seguinte maneira:  

•pela via residual, isto é, por exclusão: são as atividades econômicas 
que a Constituição não qualificou como serviço público; e 

                                                 
52 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2014. p. 688. 
53 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 
2015. 
 
54 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2014. p. 688 
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•por isso, nelas a organização dos fatores de produção é livre, o que 
gera apropriação privada dos resultados. 55 

Subsidiariamente, tendo em vista a caracterização residual, todas as demais 

atividades prestadas pelo Estado que não sejam caracterizadas como serviços públicos 

seriam atividades econômicas em sentido estrito, que são de titularidade da iniciativa 

privada e, portanto, atuam em regime de concorrência. Nesse sentido é a lição do 

constitucionalista CELSO RIBEIRO BASTOS:  

por tais atividades deve entender-se toda função voltada à produção de 
bens e serviços, que possam ser vendidos no mercado, ressalvada 
aquela porção das referidas atividades que a própria Constituição já 
reservou como próprias do Estado, por tê-las definido como serviço 
público nos termos dos incisos XI e XII do artigo 21 do Texto 
Constitucional. Ou então quando forem reservadas a título de monopólio 
da União (CF, art. 177). Tal circunstância é que justifica a inserção da 
cláusula “ressalvados os casos previstos nesta Constituição. 56 

 

A partir das premissas expostas, é jurídico afirmar que para a diferenciação das 

atividades econômicas em sentido estrito dos serviços públicos é utilizado um critério 

subsidiário, no qual serviços públicos são as atividades assim definidas na Lei ou na 

Constituição como de titularidade e competência estatal, e as demais atividades 

exercidas pelo Estado são consideradas atividades econômicas em sentido estrito. 

Mas, como visto anteriormente, o Estado não pode explorar atividade 

econômica em sentido estrito em qualquer hipótese, tendo em vista que o art. 173 da 

CF prevê que a sua exploração é de titularidade da iniciativa privada, sendo permitida 

ao Estado somente quando (i) expressamente prevista na Constituição, e (ii) necessária 

aos imperativos da segurança nacional ou a (iii) relevante interesse coletivo. 

EROS GRAU explica o movimento pendular acerca da escolha de quais 

atividades serão qualificadas como serviço público ou atividade econômica em sentido 

estrito a partir do conflito de forças entre o capital e o trabalho:   

“Pretende o capital reservar para sua exploração, como atividade 
econômica em sentido estrito, todas as matérias que possam ser, 
imediata ou potencialmente, objeto de profícua especulação lucrativa. Já 
o trabalho aspira atribuir-se ao Estado, para que este as desenvolva de 

                                                 
55 NOHARA, Irene Patrícia. 7. ed. Direito Administrativo. Rio de janeiro: Atlas. 2017. 
  
56 BASTOS, Celso Ribeiro. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 1989. v.7, p. 75.  
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modo não especulativo, o maior número possível de atividades 
econômicas (em sentido amplo). É a partir desse confronto – do estado 
em que tal confronto se encontrar, em determinado momento histórico – 
que se ampliarão ou reduzirão, correspectivamente, os âmbitos das 
atividades econômicas em sentido estrito e dos serviços públicos” 57 

Nos termos do art. 173 da CF, a decisão de intervenção do Estado na economia 

deve ser feita por lei. Assim, é ato discricionário do legislador definir o que seja 

atividade econômica de relevante interesse coletivo e imperativo de segurança 

nacional. No entanto, essa discricionariedade do legislador deveria estar pautada pelos 

objetivos almejados na Constituição e nos princípios constitucionais, a fim de impedir 

que qualquer atividade se enquadre nesse conceito e a atuação do estado na economia 

que deveria ser a exceção se torne a regra.58 

Sobre o assunto deve ser mencionado que, realizadas buscas nos precedentes 

do STF, não foi localizada a análise de constitucionalidade de lei que tenha definido 

atividades econômicas como sendo de relevante interesse coletivo ou de imperativo de 

segurança nacional. Com isso, conclui-se que a análise do mérito pertinente à 

categorização de determinada atividade econômica como necessária aos imperativos 

da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, no Brasil, tem ficado 

exclusivamente dentro do campo da discricionariedade do legislador.  

Fora dos casos de necessidade aos imperativos da segurança nacional ou a 

relevante interesse coletivo, de acordo com o art. 173 da CF o Estado poderá explorar 

atividade econômica também nos casos expressamente previstos na própria 

Constituição. Acerca deste tema, é pacífico59 na doutrina que se trata das hipóteses de 

                                                 
57 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 
2015. p. 106. 
 
58 O art. 27 da Lei Federal n.º 13.303 tratou do tema da seguinte maneira: “§ 1º  A realização do 
interesse coletivo de que trata este artigo deverá ser orientada para o alcance do bem-estar econômico e 
para a alocação socialmente eficiente dos recursos geridos pela empresa pública e pela sociedade de 
economia mista, bem como para o seguinte:  
I - ampliação economicamente sustentada do acesso de consumidores aos produtos e serviços da 
empresa pública ou da sociedade de economia mista;  
II - desenvolvimento ou emprego de tecnologia brasileira para produção e oferta de produtos e serviços 
da empresa pública ou da sociedade de economia mista, sempre de maneira economicamente 
justificada.”  
  
59 Extrai-se o mesmo entendimento das seguintes obras: ARAGÃO, Alexandre Santos de. Curso de 
Direito Administrativo. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 478; GRAU, Eros Roberto. Constituição e 
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monopólio estabelecidas nos arts. 176 e 177 da CF, que podem ser sistematizados da 

seguinte maneira:  

1. A pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o 

comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados, com exceção dos 

radioisótopos, nos termos dos arts. 21, XXIII e 177, V da CF; 

2. A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais 

hidráulicos (art. 176, CF); e 

3. A pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos 

fluidos, o refino de petróleo, a importação e exportação de hidrocarbonetos e dos seus 

derivados básicos, o transporte marítimo do petróleo nacional e seus derivados, bem 

como o transporte por duto de petróleo, seus derivados e gás natural, sejam eles de 

origem nacional ou não (art. 177, I a IV). 60 

Ressalte-se que, no tocante à exploração de atividades econômicas 

diretamente pelo Estado, a regra é o desempenho da atividade sob regime de 

concorrência (art. 173, caput e § 1º), sendo exceção, estabelecida constitucionalmente, 

a prestação em regime de monopólio. 

Apesar da atividade monopolizada ser de titularidade estatal, deve ser 

ressaltado que não constitui serviço público, mas atividade econômica em sentido 

estrito, como pode se extrair da própria redação do art.173 da CF, que a coloca dentre 

as hipóteses na qual o Estado pode explorar atividades econômicas. Nesse sentido é o 

que explica MARÇAL JUSTEN FILHO:  

O monopólio estatal não se confunde com o serviço público, porque não 
se destina a satisfazer, de modo direto e imediato, direito fundamentais. 
No monopólio estatal, existe uma atividade econômica que, por razões 
políticas, é atribuída ao Estado.  
A grande distinção reside no regime jurídico de exploração. O serviço 
público é prestado sob regime de direito público, o que envolve 
competências anômalas destinadas a permitir a satisfação dos direitos 
fundamentais. A atividade econômica monopolizada é exercitada sob 
regime de direito privado. 61 

                                                                                                                                                              
Serviço público. In: GUERRA FILHO, Willis Santiago. Direito constitucional: estudos em homenagem a 
Paulo Bonavides. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 255, 257 e 262.  
 
60 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Empresas Estatais. São Paulo: Editora Forense, 2016. p.  53-54. 
61 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006. 
p. 573. 
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Com efeito, a fixação de determinada atividade como monopólio é 

realizada na Constituição, considerando o interesse envolvido na atividade econômica a 

ser desempenhada.  EROS ROBERTO GRAU62 entende que a razão que leva o 

constituinte a selecionar algumas atividades como monopólio estatal é a prévia 

concepção da importância da matéria aos imperativos de segurança nacional. 

A atividade econômica pode ser provida por meio do regime de monopólio, 

em que há exclusividade na prestação do serviço ou no fornecimento de bens. 

Entretanto, essa peculiaridade não desnatura a essência dessa atividade como 

econômica, sendo sua forma de exercício opção política. Não se confunde prestação de 

atividade econômica em regime de monopólio com serviço público, pois, na primeira 

hipótese, não há a satisfação de necessidade essencial relacionada a direito 

fundamental. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 
2012. p. 282-283. 
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3 ENTIDADES ESTATAIS DE DIREITO PRIVADO                
 
          No presente capítulo será realizado um aprofundamento no estudo da utilização 

das estatais, de forma a analisar as justificativas, tanto políticas quanto jurídicas, para 

sua criação, bem como o crescimento das estatais no Brasil ao longo do último século. 

Por fim, será apresentada uma breve exposição acerca das acaracteríticas que 

distinguem as estatais em empresas públicas e sociedades de economia mista.                                                                                                                              

3. 1 JUSTIFICATIVAS HISTÓRICO-POLÍTICAS PARA ATUAÇÃO DIRETA NA 
ECONOMIA POR MEIO DAS ESTATAIS  

 

3.1.1  Cenário Global 
 

Com a crise do liberalismo o Estado passou a se encarregar de novas funções, 

assumindo o papel de promotor do bem-estar social e desenvolvimento da nação, 

trazendo para si a competência de prestações positivas, contexto a partir do qual surgiu 

o problema da escolha dos meios pelos quais tais atividades poderiam ser 

desempenhadas. 

Essas prestações positivas podem ser exercidas pelo Estado indiretamente, por 

meio de concessões ou permissões, bem como podem ser prestadas diretamente, por 

meio de pessoas jurídicas de direito privado criadas para tanto. Neste último caso, são 

criadas as empresas públicas ou sociedades de economia mista, que podem ser 

utilizadas para exploração de atividade econômica em sentido amplo, isto é, para a 

prestação de serviço público e para a exploração de atividade econômica em sentido 

estrito.  

 No famoso discurso pronunciado em conferência realizada na  Fundação 

Getúlio Vargas, em 1952, BILAC PINTO63 explica que os primeiros serviços públicos 

industriais, entre os quais podemos incluir os de transporte coletivo urbano a tração 

animal, os de iluminação a gás e os de estradas de ferro a vapor foram realizados 

utilizando-se o instituto da concessão de serviço público, que consistia e consiste no ato 

                                                 
63 PINTO, Bilac. O declínio das Sociedades de Economia Mista e o advento das Modernas Emprêsas 
Públicas. Rio de Janeiro: “Revista Forense, 1953. p. 146. Conferência pronunciada na Fundação Getúlio 
Vargas, em 1952.  
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de a Administração confiar, durante certo prazo, a gestão de um serviço público a uma 

pessoa jurídica privada, que se torna um colaborador da Administração, a cujo controle 

fica submetido, no que diz respeito à qualidade, à extensão do serviço e à sua 

remuneração. 

 A grande vantagem do regime de concessão para o Estado liberal era a de 

que, por meio dela, o Estado prestava um serviço público essencial sem que tivesse 

necessidade de investir recursos do Tesouro e, sobretudo, sem correr os riscos 

econômicos de toda exploração industrial.  

Por outro lado, quando se trata de atividades econômicas em sentido estrito, 

como visto, a regra geral é que os particulares desempenhem essa atividade. Contudo, 

nas situações em que não há recursos privados internos disponíveis para esses 

investimentos ou quando, por uma escolha político-ideológica, o Estado entenda que 

essa atividade econômica deve ser por ele explorada, abre-se a possibilidade de 

criação de empresas estatais.  

Nestes casos, quando o Estado tem recursos suficientes para arcar com os 

investimentos necessários, a exploração de atividades econômicas em sentido estrito é 

realizada por meio das empresas públicas. Por outro lado, quando o Estado não possui 

a totalidade desses recursos, é necessária a captação de capital perante a iniciativa 

privada e a atividade econômica é realizada por meio das sociedades de economia 

mista.  

Na opinião de BILAC PINTO, a utilização de empresas estatais na intervenção 

do Estado no domínio econômico não se operou mediante uma opção decorrente de 

prévios estudos doutrinários. Ao contrário, ela decorreu de razões de ordem prática: 

As sociedades de economia mista não tinham, nas suas origens, essa 
denominação genérica e nem representaram um deliberado avanço na 
técnica da execução do setor industrial dos serviços públicos. Razões 
diversas, tôdas de ordem prática, foram propiciando ao Poder Público o 
ensejo de associar-se a emprêsas particulares para o desempenho de 
certos serviços de natureza comercial ou industrial. A inovação 
substancial do sistema consistiu em que o Estado passou a associar-se 
a emprêsas privadas para a realização de seus objetivos.  
(...) 
Essa nova modalidade instrumental de ação do Estado não foi 
favorecida com o mesmo acolhimento em todos os países civilizados. A 
França não manifestou inicialmente maior entusiasmo diante da 
inovação que, num país vizinho - a Alemanha - lograra êxito invulgar. Os 
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países de língua inglêsa, notadamente a Inglaterra e os Estados Unidos, 
foram também insensíveis ao advento das mixed-corporations. 64 
 

Nesse mesmo sentido, ARINO ORTIZ65 observa que a atividade empresarial 

pelo Estado não tem sido consequência, em nenhum país, de um plano sistemático de 

atuação, mas tem sido resposta ocasional e variada a específicas necessidades de 

cada lugar. Umas vezes foi a reconstrução nacional depois de uma guerra devastadora, 

outras vezes a necessária socialização de empresas em crise, outras a promoção 

industrial de zonas de território subdesenvolvidas ou, ainda, o caráter estratégico de 

determinados abastecimentos nacionais. 

Em outras palavras, o motor propulsor da atuação do Estado por meio de 

estatais tem sido historicamente a insuficiência de atuação da iniciativa privada em 

determinadas áreas. 

No século XVI, com o aparecimento do Estado Moderno, delineiam-se os 

primeiros elementos caracterizadores da empresa como organização coletiva destinada 

à produção. Desta necessidade de vultosos capitais, aliada a um imperativo bélico, 

nascem as sociedades anônimas como instrumento hábil a reunir o capital necessário à 

formação de grandes empreendimentos, visando a expandir as áreas de domínio do 

Estado. 

Esta forma primeira de sociedade anônima era promovida pelo Estado diante 

da carência de recursos financeiros para exercer sua política, que consistia na 

expansão colonial, com a descoberta e exploração de novos territórios. Assim, surgiram 

em Portugal, na França, Holanda e Inglaterra as grandes companhias de navegação, 

que tinham por escopo o enriquecimento da coroa, a segurança e a proteção do 

Estado.66 

                                                 
64 PINTO, Bilac. O declínio das Sociedades de Economia Mista e o advento das Modernas Emprêsas 
Públicas. Rio de Janeiro: “Revista Forense, 1953. p. 146. Conferência pronunciada na Fundação Getúlio 
Vargas, em 1952.  
 
65 ORTIZ, Gaspar Arino. Economia y Estado: Crisis y Reforma do Sector Público. Madri: Marcial Pons, 
1993. 
 
66 BONFIM, Natália Bertolo. O Interesse Público nas Sociedades de Economia Mista. Dissertação 
(Mestrado em Direito Político e Econômico) – Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, 2011. p. 
15. 
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A doutrina apresenta a Companhia das Índias Orientais - criada em 1602 pela 

Holanda para viabilizar a conquista e colonização de territórios e fazer frente ao poderio 

de Portugal e Espanha - como o primeiro modelo que mais se aproxima das atuais 

sociedades anônimas. Na sequência, em 1621, a Holanda criou a Companhia das 

Índias Ocidentais. Deve ser destacado que, ainda que estas sociedades não tivessem a 

estrutura jurídica que as sociedades de economia mista apresentam atualmente, 

caracterizavam-se por conjugar capital público e privado em uma mesma estrutura 

societária. 67 

Nessa esteira, nos séculos XVII e XVIII verificaram-se outros casos de 

participação do Estado ao lado de particulares no capital de sociedades anônimas. 

Contudo, apesar dos pontuais exemplos apresentados, até a primeira guerra mundial 

são raros os casos de criação de empresas estatais. Somente após 191468, com a 

crescente necessidade de intervenção do Estado nas atividades econômicas, 

principalmente em razão do recrudescimento das desigualdades sociais e para fins de 

descentralização na prestação dos serviços públicos, é que o Estado volta a utilizar as 

empresas estatais para desempenho de seus fins.  

Neste segundo momento de intervenção do Estado no domínio econômico, a 

introdução do Estado já não buscava apenas o lucro, mas também atender ao interesse 

público.  

Em suma, nos ordenamentos jurídicos estrangeiros, verifica-se, em um primeiro 

momento, a utilização de sociedade de economia mista, que contemplava uma união de 

esforços entre Administração Pública e particulares para a consecução de atividades 

permeadas de alguma finalidade pública. É o caso da Alemanha, onde o modelo da 

gemischte Wirtschaftgesellschaft foi bastante usual para a organização da prestação 

dos serviços essenciais pelas comunas no início do século XX.    

Em um segundo momento, com o crescimento do papel do Estado como agente 

garantidor de direitos dos indivíduos, passou-se a uma maior utilização das empresas 

                                                 
67 VALVERDE, Trajano de Miranda. Sociedades anônimas ou companhias de economia mista. Revista de 
Direito Administrativo, Rio de Janeiro, seleção histórica, p. 29-38, 1995. 
 
68 Pode ser citada como exceção a essa afirmativa a criação (i) do Banco do Brasil, em 1808; (ii) A 
criação pela Inglaterra da Port of London Authority, em 1908 e, posteriormente, a nacionalização da 
BritishBroadcasting Corporation; (iii) a Criação pela Bélgica da Sociedade para Exploração das Estradas 
de Ferro Belgas;  
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públicas com capital integral do Estado, tendo em vista a existência de conflito de 

interesses na gestão de empresas entre os interesses privados dos acionistas 

particulares e os interesses da Administração Pública, perseguidora da realização do 

interesse coletivo.  

No Direito comparado, esse processo de declínio das sociedades de economia 

mista e a ascensão das empresas públicas levou a uma demarcação 

consideravelmente bem definida dos campos de atuação das estatais, mas no 

ordenamento jurídico Brasileiro não ocorreu exatamente desta forma, conforme será 

exposto a seguir69.    

 

3.1.2 Cenário Brasileiro 
 
 

No Brasil não houve uma demarcação temporal na adoção de um dos tipos de 

estatal, ou seja, não houve declínio de um tipo de estatal com a subsequente ascensão 

de outro tipo, de maneira que ambas as formas conviveram simultaneamente. O 

processo de criação de empresas estatais não obedeceu completamente a um regime 

estatizante, mas foi decorrência de concepções vigentes em um dado período histórico. 

A adoção de um ou de outro tipo de estatal dependeu das características particulares 

de cada empresa, da conveniência e da viabilidade econômica de ingresso de recursos 

privados no capital da empresa. 70 

VITOR RHEIN SCHIRATO71, apoiando-se na doutrina de EDMIR NETTO DE 

ARAÚJO, explica que no Brasil, diferentemente do que ocorreu em outros países, a 

criação das Estatais não se deu em razão de uma política global de estatização, mas à 

soma de uma série de fatores, tais como: (i) os de natureza econômica, que almejavam 

                                                 
69 Verifica-se um esforço da doutrina para traçar distinções in abstrato entre os campos de atuação 
típicos das empresas públicas e das sociedades de economia mista no Brasil. Fato é que não há 
qualquer dispositivo do Direito positivo que leve a tal distinção, de modo que a adoção de uma ou outra 
forma dependerá da conveniência e oportunidade do caso concreto, podendo haver em consideráveis 
situações cambialidade entre empresa pública e sociedade de economia mista.  
 
70 SCHIRATO, Vitor Rhein. As empresas estatais no direito administrativo econômico atual. São Paulo: 
Saraiva, 2016. p. 28. 
 
71 Ibid., p. 25. 
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o desenvolvimento regional igualitário e a criação de infraestrutura desenvolvimentista; 

(ii) os de natureza política, que previam a incorporação, pelo Estado, em regime de 

monopólio, de setores estratégicos da economia, tais como setor petrolífero e as 

atividades da indústria nuclear;  (iii) os de natureza administrativa, que contemplavam a 

descentralização de serviços público; e (iv) os de natureza social, que incluíam a 

criação de empresas estatais para o atendimento das necessidades da população mais 

carente.  

As causas e os fins desta intervenção variam em função da política econômica 

adotada. No Brasil, o aumento da utilização das estatais aconteceu após a crise de 

1929, principalmente durante o governo de Getúlio Vargas, quando o Estado passou a 

adotar uma política desenvolvimentista, com uma postura ativa de agente promotor do 

desenvolvimento econômico, baseada na meta de crescimento da produção industrial e 

da infraestrutura.  

Essa estratégia é comum nos países em que há uma grande oferta de 

matérias-primas, mas não há recursos particulares ou a iniciativa privada não se mostra 

interessada em investir na área, e está em consonância com o Princípio da 

Subsidiariedade vigente na Constituição de 193772, de acordo com o qual o Estado só 

deve intervir diretamente na exploração de atividades econômicas quando a iniciativa 

privada se mostra incapaz de fazer.  

Neste ponto deve ser ressaltado que as Constituições brasileiras apresentam 

uma variação nessa aplicação do princípio da subsidiariedade, uma vez que é possível 

extrair da redação da Constituição de 194673 uma mitigação do referido princípio, cuja 

aplicação volta a incidir novamente na Constituição de 196774 e na Emenda 

Constitucional n.º 1/196975, mas em graus diferentes.  

                                                 
72  “Art 135 - Na iniciativa individual, no poder de criação, de organização e de invenção do indivíduo, 
exercido nos limites do bem público, funda-se a riqueza e a prosperidade nacional. A intervenção do 
Estado no domínio econômico só se legitima para suprir as deficiências da iniciativa individual e 
coordenar os fatores da produção, de maneira a evitar ou resolver os seus conflitos e introduzir no jogo 
das competições individuais o pensamento dos interesses da Nação, representados pelo Estado. A 
intervenção no domínio econômico poderá ser mediata e imediata, revestindo a forma do controle, do 
estimulo ou da gestão direta.” 
73 “Art. 146.  A União poderá, mediante lei especial, intervir no domínio econômico e monopolizar 
determinada indústria ou atividade. A intervenção terá por base o interesse público e por limite os direitos 
fundamentais assegurados nesta Constituição.” 
 
74 “Art 157 - A ordem econômica tem por fim realizar a justiça social, com base nos seguintes princípios: 
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3.2 JUSTIFICATIVAS JURÍDICAS PARA ATUAÇÃO DIRETA NA ECONOMIA POR 

MEIO DAS ESTATAIS 

 
Primeiramente, deve ser entendido que a poliítica econômica determina os 

caminhos que um determinado Estado deve seguir e, na sequência, o Direito 

Econômico define os delineamentos legais que viabilizam a persecução do caminho 

definido. Assim, no presente capítulo passar-se-á à análise da roupagem jurídica 

necessária para que o Estado possa cumprir seus desígnios econômicos. 

Visto que, dentro da ótica de uma política mais intervencionista, em países em 

desenvolvimento, como o Brasil, a atuação do Estado na Economia se mostra 

necessária para o atingimento dos objetivos estratégicos do Estado, resta entender a 

razão pela qual essa atuação direta do Estado na ordem econômica é realizada por 

meio das pessoas jurídicas de direito privado, denominadas estatais.  

Pois bem, como se sabe, os entes administrativos são regidos pelo regime de 

direito público, em razão do interesse público que a matéria envolve. Contudo, dentro 

de um contexto no qual é permitida uma maior participação do Estado na economia, 

seja por atuação ou por intervenção, restou clara a necessidade da criação de 

entidades às quais seja aplicado um regime jurídico mais flexível.  

Isso porque, quando o Estado atua fora das situações de exclusividade ou 

monopólio, necessariamente trava com as demais empresas que atuam na mesma área 

uma relação de competição, o que torna necessária a aplicação de um regime jurídico 

que não gere privilégios ou obstáculos para nenhum dos competidores.  

                                                                                                                                                              
§ 8º - São facultados a intervenção no domínio econômico e o monopólio de determinada indústria ou 
atividade, mediante lei da União, quando indispensável por motivos de segurança nacional, ou para 
organizar setor que não possa ser desenvolvido com eficiência no regime de competição e de liberdade 
de iniciativa, assegurados os direitos e garantias individuais.” 
 

75 “Art. 170. Às emprêsas privadas compete, preferencialmente, com o estímulo e o apoio do Estado, 
organizar e explorar as atividades econômicas. § 1º Apenas em caráter suplementar da iniciativa privada 
o Estado organizará e explorará diretamente a atividade econômica. § 2º Na exploração, pelo Estado, da 
atividade econômica, as emprêsas públicas e as sociedades de economia mista reger-se-ão pelas 
normas aplicáveis às emprêsas privadas, inclusive quanto ao direito do trabalho e ao das obrigações.” 
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Nessa toada, para FLORIANO DE AZEVEDO MARQUES NETO76, a 

“possibilidade de constituição, pelo Estado, de empresas estatais (quer sociedades de 

economia mista, quer empresas públicas) para atuar no domínio econômico já decorre 

do desígnio de equalização da atuação em competição em atividades econômicas”. 

DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO explica que a utilização das 

estatais para exercer suas funções se dá em razão do regime jurídico que se aproxima 

ao aplicável às empresas privadas: 

A busca de uma solução que propiciasse ao Estado as mesmas 
vantagens operativas de que gozam as pessoas de direito privado, 
liberando-o de uma rígida submissão a orçamentos, controle 
administrativo e estruturação hierárquica, foi a inspiração que levou a 
criação dos entes paraestatais, que, como indica o étimo, estão ao lado 
do Estado, incumbidas por delegação legal, de executar atividades não 
essenciais. 77 
 

Deste modo, como as entidades públicas atraem a aplicação do regime jurídico 

de direito público, surge a necessidade de criação de uma entidade diversa, para a 

qual, mesmo com o controle exercido pelo Estado, seria possível a aplicação do regime 

privado, de forma que esse regime jurídico mais flexível permita a sobrevivência da 

estatal no mercado competitivo.  

Assim, o Estado passa a exercer tais funções por meio de pessoas jurídicas de 

direito privado, que, nos termos do Decreto-Lei n.º 200/1967, podem ser elencadas da 

seguinte forma: (i) empresas públicas; (ii) sociedades de economia mista; e (iii) 

fundações públicas.  

Apesar das categorias acima elencadas terem a natureza jurídica de pessoas 

jurídicas de direito privado, considerando a pertinência temática do presente trabalho e 

que, nos termos do Decreto acima mencionado, apenas as empresas públicas e as 

sociedades de economia mista estão aptas a explorarem atividades econômicas, nos 

ateremos a estas últimas formas.  

                                                 
76 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. As contratações estratégicas das Estatais que Competem no 
Mercado. In Direito Administrativo: Estudo em homenagem a Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 584. 
 
77 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 12. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2001. p. 252. 
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Portanto, a causa para a utilização de pessoas jurídicas de direito privado pelo 

Estado consiste na necessidade de adoção de instrumentos mais ágeis de ação, tendo 

em vista que as pessoas jurídicas de direito público possuem amarras e controles que 

dificultam uma atuação eficiente, principalmente na seara econômica, onde a inovação 

e a dinâmica de mercado exigem uma atuação mais rápida.   

Assim, uma vez que o Estado passa atuar na economia em concorrência com a 

iniciativa privada surge a necessidade de estabelecer uma homogeneidade nos 

tratamentos jurídicos aplicados a todas as empresas exploradoras de atividade 

econômica (estatais ou não), de forma a evitar a ocorrência de uma assimetria 

regulatória78, que venha a causar uma assimetria concorrencial. 

 Para tanto, a estatal não pode usufruir de privilégios que a iniciativa privada 

não tenha. Por outro lado, não devem recair ônus sobre as estatais que impeçam ou 

atrapalhem o desempenho de seus objetivos, como é o caso da aplicação de um 

regime jurídico mais rígido.  

Isto posto, verifica-se que a utilização do modelo das estatais teve, de início, um 

legítimo propósito de despublicização, de certa libertação das amarras que o regime 

publicístico impunha a um Estado que precisava lutar pelo desenvolvimento econômico 

da nação.  

Fixada essa premissa, e considerando que, perante a entidade criadora, não há 

diferenciação de regime em função da estatal ser constituída sob a forma de empresa 

pública ou de sociedade de economia mista, a escolha de uma das duas espécies deve 

levar em consideração, além do capital estatal disponível, conforme exposto no título 

anterior, as formas de controle da sociedade.  

Isto porque as sociedades de economia mista têm seu capital aberto e suas 

ações negociadas em bolsas de valores e, por essa razão, incidem regras de 

governança mais rígidas, além da fiscalização dos próprios acionistas privados, que têm 

interesse direto na lucratividade da empresa. Assim, mesmo sem entrar no mérito 

acerca dessa possibilidade, não seria recomendável a escolha pelas sociedades de 

                                                 
78 A assimetria regulatória é caracterizada pela variação de intensidade da intervenção estatal em 
atividades de um mesmo setor regulado. ARAGÃO, Alexandre Santos de. Curso de Direito 
Administrativo.  2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 414.  
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economia mista em casos em que se entenda necessário utilizar a estatal para 

realização de políticas públicas, que interfiram na lucratividade da empresa.  

Apesar da aplicação do regime jurídico de direito privado constituir o 

motivo para a utilização das empresas públicas e sociedades de economia mista, é 

importante destacar que a aplicação do regime jurídico também tem variado ao longo 

do tempo, de maneira que quando iniciou-se a utilização das estatais, a intenção era 

submetê-las total ou quase totalmente ao regime jurídico de direito privado para permitir 

uma maior liberdade e agilidade na sua atuação, afastando-se, o máximo possível, as 

amarras características da Administração Pública tradicional.  

Todavia, em um segundo momento, sobretudo pela atuação dos órgãos 

de controle e por abusos que podem ter ocorrido no gozo de tais “liberdades privadas”, 

começam a ser impostos um controle mais intenso, principalmente no que tange à 

licitações, concursos públicos, fiscalização por tribunais de contas etc. 

Já em um terceiro momento, constata-se que essas imposições publicistas 

estão contrariando o espírito original das estatais, que estão “autarquizando as 

estatais”, razão pela qual se passa a buscar meios para se mitigar a sua submissão a 

essas exigências, fortalecendo-se os seus aspectos privados. Esse é um movimento 

que também se verifica pendular ao longo do tempo.  

Apresentando uma correlação entre o regime jurídico aplicável com o processo 

de diminuição da flexibilidade e eficiência que sucedera também com as autarquias, 

ALFREDO DE ALMEIDA PAIVA adverte que: 

à medida que tais sociedades se afastem das normas e da técnica das 

empresas privadas, despindo-se de suas características de 

independência de ação e consequente liberdade administrativa, deixarão 

de ser os instrumentos simples, flexíveis e eficientes e correrão, por 

conseguinte, o risco de falharem às suas finalidades. Torna-se, por isso 

mesmo, indispensável não se repita com tais tipos de sociedades o que 

ocorreu com as entidades autárquicas, que, segundo Oscar Saraiva, 

envelheceram precocemente: ‘surgidas’, diz êle, ‘em maior número no 

quinquênio de 1937 a 1942, trazendo em si condições de independência 

de ação e liberdade administrativa que as tornavam instrumentos 

flexíveis e eficientes de ação, logo a seguir, as influências 
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centralizadoras de padronização, uniformização e controle as 

alcançaram, tornando em muitos casos sua administração quase tão 

rígida quanto a do próprio Estado, e fazendo desaparecer as razões de 

conveniência que originaram sua instituição. As sociedades de 

economia mista e as chamadas empresas públicas evidentemente 

haverão de subsistir como instrumentos jurídicos a serviço do Estado 

moderno, no seu mister e empenho de atender aos interesses gerais da 

coletividade, mas isto realmente só será possível na medida em que se 

mantiverem fiéis às suas características de empresa privada, de forma a 

não permitir sua transformação em simples órgãos da administração 

pública descentralizada. 79 

 

Não obstante os motivos jurídicos já expostos para a criação das estatais, por 

outro lado, IRENE NOHARA80, destaca que, além dos motivos tradicionalmente 

apontados, devem ser considerados outros motivos heterodoxos:   

 

Há várias versões para a explicação de tal indagação, sendo destacadas 
duas delas: uma mais branda que justificava a criação de entes de 
direito privado como forma de se alcançar agilidade e eficiência com 
especialização e, outra mais crítica, que identifica distorções na criação 
dos entes de direito privado pelo Poder Público, depois corrigidas pelo 
judiciário a partir da década de 80, sendo abordado que se objetivava 
em realidade expandir a burocracia, como forma de gerar nomeações e 
“cabides de empregos” do que uma autêntica descentralização de 
atribuições estatais.81 
 

 Nesta mesma seara, o Ministro-Substituto do TCU, Marcos Bemquerer, 

compartilha a opinião de que o aumento na utilização das estatais serviu  

 

                                                 
79 PAIVA, Alfredo de Almeida. As sociedades de economia mista e as empresas públicas como 
instrumentos jurídicos a serviço do Estado. Revista de direito administrativo (Seleção Histórica), v.1, p. 
319-320. 
 
80 NOHARA, Irene Patrícia. Reforma administrativa e burocracia: impacto da eficiência na configuração 
do direito administrativo brasileiro. São Paulo: Atlas, 2012. p. 49. 
 
81 NOHARA, Irene Patrícia. Reforma administrativa e burocracia: impacto da eficiência na configuração 
do direito administrativo brasileiro. São Paulo: Atlas, 2012. p. 43-44. 
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à livre contratação de pessoal para a alta administração, sem concurso e 
sem critérios transparentes, sob a justificativa de que era necessário 
conceder liberdade gerencial, emancipando a administração indireta da 
direta e instituindo o ‘espírito gerencial privado’ na Administração do 
setor paraestatal. 82 

 

Ainda no que tange às questões heterodoxas para a criação e utilização das 

estatais, o atual escândalo da Petrobras, que foi o estopim para a veloz aprovação da 

Lei das Estatais, que será adiante analisada, revelou a utilização do regime jurídico 

mais aproximado ao de direito privado para a suposta realização de fraudes nas 

contratações. Embora se tenha a expectativa de que esse não seja o motivo ensejador 

da criação e utilização das estatais, certamente essa é uma variável que deve ser 

considerada na tomada de decisão e não pode deixar de ser apontada.  

 

3.3 EVOLUÇÃO DA CRIAÇÃO DAS ESTATAIS NO BRASIL  
 

Embora tenham sido criadas empresas estatais ainda no séc. XIX, com 

destaque para o Banco do Brasil (1808) e a Caixa Econômica Federal (1861), é certo 

que esses são exemplo pontuais, tendo em vista que a concepção de Estado Liberal 

adotada no período não demandava a criação de entes estatais para intervenção direta 

na economia.  

No período pós-crise econômica mundial de 1929, sobretudo após a Revolução 

de 1930, é que as empresas estatais passaram a desempenhar o papel de 

instrumentos de transformação da ordem econômica e social a serviço do Estado. Com 

a adoção de uma política desenvolvimentista, o Estado passa a concentrar a 

constituição de empresas em áreas relacionadas com o “desenvolvimento da nação”.   

No Brasil, essa atuação do Estado na economia reflete no número de estatais: 

em 1930 o país contava com 17 e em 1970 passou para 13183, conforme evolução que 

será adiante exposta.  

                                                 
82 BEMQUERER, Marcos. O regime jurídico das empresas estatais após a Emenda Constitucional 
n.º19/1998. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 43. 
 
83 RUCKERT, Isabel Noemia. Alguns aspectos das empresas estatais no Brasil. Ensaios FEE. Porto 
Alegre, 1985. p.85.  
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Nesse sentido, verifica-se que o início da Era Vargas foi marcado por uma 

atuação indireta na economia, tendo em vista que a economia brasileira dependia 

quase exclusivamente do bom desempenho das exportações, que na época se 

restringiam a algumas poucas commodities agrícolas, notadamente o café, o que a 

caracterizava como agroexportadora. O bom desempenho da economia dependia das 

condições do mercado internacional de café, sendo a variável-chave nesta época o 

preço internacional do produto. 

Nesse cenário, em razão da crise de 1929 e considerando o aumento de 

produção do café na época, o país se deparou com uma abrupta queda de preço do 

produto, o que gerou uma reação governamental de regular a produção e até de 

destruir estoques no intuito de aumentar o preço do produto84. Paralelamente a isso, o 

câmbio foi desvalorizado, como forma de viabilizar a continuidade das exportações. 

Após esse período inicial, mas ainda em decorrência da crise, verificou-se uma 

redução da capacidade do país de importar produtos estrangeiros, e, em consequência 

disso, houve um estímulo ao desenvolvimento da indústria nacional85.O declínio do 

modelo agrário-exportador trouxe à tona a consciência sobre a necessidade da 

industrialização como forma de superar o subdesenvolvimento 

O fluxo natural da economia é que, abrindo essas possibilidades, o setor 

industrial seja desenvolvido pela iniciativa privada, mas este objetivo, porém, envolvia 

grandes esforços em termos de geração de poupança e sua transferência para a 

atividade industrial. Assim, considerando que o planejamento econômico definido por 

Vargas pressupunha que o Estado deve promover o desenvolvimento de áreas 

estratégicas da economia, tornou-se essencial o direcionamento dos esforços estatais 

nesse sentido.  

Foi dado início, então, ao Programa de Substituição de Importações - PSI, que 

se caracterizava pela ideia de “construção nacional”, ou seja, alcançar o 

desenvolvimento e a autonomia com base na industrialização, de forma a superar as 

                                                                                                                                                              
 
84 PRADO JUNIOR, Caio. História Econômica do Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1980. p. 294. 
 
85 AGUILLAR, Fernando Herren. Direito Econômico: Do direito nacional ao direito supranacional. São 
Paulo: Atlas, 2006. p. 114. 
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restrições externas e a tendência à especialização na exportação de produtos 

primários.  

A efetivação do PSI demandava uma forte atuação do Estado em áreas 

estratégicas, razão pela qual foram criadas estatais para: (i) criação de condições 

institucionais que possibilitem a industrialização; (ii) geração de infraestrutura básica, 

sendo as principais áreas de atuação transportes e energia (ex. Hidrelétrica do Vale do 

São Francisco (1945); (iii) fornecimento dos insumos básicos, atuando de forma 

complementar ao setor privado, entrando em áreas cuja necessidade de capital e riscos 

envolvidos não atraíam a atuação da iniciativa privada (Companhia Siderúrgica 

Nacional - CSN), Companhia Vale do Rio Doce - CVRD, Companhia Nacional de Álcalis 

- CNA, Petrobrás e Fábrica Nacional de Motores); e (iv) fomento à iniciativa privada, 

razão pela qual foi criado o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico.  

Na esteira dos fatos, o Governo de Juscelino Kubitschek foi marcado pelo 

denominado Plano de Metas, que pode ser considerado o auge deste modelo 

desenvolvimentista, cujo objetivo principal era estabelecer as bases de uma economia 

industrial madura no país, introduzindo o ímpeto de desenvolvimento do setor produtor 

de bens de consumo duráveis. 

Para tanto, foi realizada uma série de investimentos estatais em infraestrutura, 

com destaque para os setores de transporte e energia elétrica. Nessa época foram 

criadas as empresas Furnas e a RFFSA (1957).86 

No início dos anos 60, durante os governos Jânio Quadros e João Goulart, 

houve uma desaceleração na curva ascendente de criação de empresas estatais, 

podendo ser citada como empresa relevante apenas a ELETROBRAS.  

Já no período do regime militar, houve uma retomada do investimento público 

em infraestrutura e um aumento acelerado no ritmo de criação de empresas estatais, de 

forma que, no período compreendido entre 1968 e 1973, denominado período do 

milagre econômico, foram criadas as seguintes empresas: Embraer e Correios (1969); 

                                                 
86 Dados extraídos da página do Ministério do Planejamento. Disponível em: 
˂http://www.planejamento.gov.br/assuntos/empresas-estatais/coordenacao/historico˃. Acesso em: 07 
ago. 2017. 
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SERPRO (1970); Telebrás, Embrapa e Infraero (1972); Codevasf e Dataprev (1974); 

Radiobrás, Imbel, Nuclep e Eletronuclear (1975), dentre outras87. 

O aumento na utilização de estatais culminou na necessidade de sistematizar o 

regime jurídico aplicável à Administração Pública de uma forma geral. Assim, nesse 

período foi elaborado o Decreto-Lei nº 200/1967. 

Na sequência, iniciou-se um período de implementação de uma política 

econômica ortodoxa, cuja justificativa consistiria no fim do ciclo de crescimento 

econômico gerado pela 2ª crise do petróleo e pela quebra da Bolsa de Nova Iorque em 

1979, além da alegação da existência de deficits causados pelas empresas estatais, 

razão pela qual houve uma paralização na criação das mesmas.  

Após esse período de política econômica ortodoxa, que tem como uma das 

principais características a redução dos gastos públicos, o governo ensaiou um discurso 

desenvolvimentista e de combate à inflação com crescimento econômico, procurando 

reeditar o “milagre econômico”, sendo na época criada a SEST (Secretaria Especial das 

Empresas Estatais), para controlar as empresas e promover o reajuste das tarifas, a fim 

de melhorar a situação das empresas.  

Encerrado o período do regime militar e iniciada a transição para o regime 

democrático, o Governo Sarney foi marcado por planos fracassados de combate à 

inflação e uma profunda crise econômica, que culminou com a declaração de moratória 

em 1987. Ainda de forma incipiente, surgem as primeiras iniciativas para privatização 

de empresas estatais, como forma de sanear as despesas públicas. 

Com o início do Governo Collor, em 1990, iniciou-se o retorno do pêndulo de 

participação do Estado na economia, tendo em vista que as privatizações passaram a 

permear a agenda de governo, sendo, portanto, editada a Lei Federal nº 8.031/1990, 

que criou o Programa Nacional de Desestatização (PND).  

Com o impeachment do presidente Fernando Collor e o início do Governo 

Itamar Franco, foi dado seguimento ao projeto de desestatizações, sendo nessa época 

privatizadas a CSN (1993) e Embraer (1994). 

                                                 
87 Dados extraídos da página do Ministério do Planejamento. Disponível em 
http://www.planejamento.gov.br/assuntos/empresas-estatais/coordenacao/historico. Acesso em: 7 ago. 
2017.  
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Adotando essa mesma linha de pensamento neoliberal que prega pela redução 

do tamanho do Estado a fim de atingir a austeridade fiscal, o Governo de Fernando 

Henrique Cardoso deu sequência ao PND. Destacam-se nesse período as 

privatizações da CVRD (1997), Telebrás (1998) e da RFFSA (1999). 

Por outro lado, no  Governo Lula, houve uma paralização dos projetos 

neoliberais de privatização de estatais,  com exceção do Banco do Estado do Ceará e 

do Banco do Estado do Maranhão,  e ainda foram incluídas no rol das Estatais Federais  

58 novas empresas88, com destaque para Hemobrás, em 2004 e a Empresa Brasileira 

de Comunicação (EBC), em 2007. Isto porque, em razão da ideologia do Governo do 

Partido dos Trabalhadores alinhada a uma maior intervenção direta do Estado na 

Economia, e em função da crise internacional e da retração da economia mundial, que 

teve início com a crise imobiliária nos EUA no final de 2008, as empresas estatais 

voltaram a ganhar destaque no cenário nacional como responsáveis por investimentos 

capazes de impulsionar o desenvolvimento do País. 

 

3.4 DAS ESPÉCIES DE ESTATAIS: Empresas Públicas e Sociedades de Economia 

Mista. 

 
Para a análise do objeto da presente dissertação não é relevante qual a 

natureza jurídica da estatal, mas o que se pretende discutir é se a função  

desempenhada deverá alterar o regime jurídico licitatório aplicável. Não obstante, 

apenas de forma a deixar a apresentação mais didática, vale apresentar as formas que 

as estatais podem adotar. 

Por essa razão, não se adentrará nas discussões doutrinárias acerca da 

natureza jurídica e eventual separação das funções desempenhadas pelas estatais, 

mas apenas será apresentado o conceito normativo daqueles entes. 

Deste modo, de acordo com o Decreto-Lei n.º 200/1967, as estatais podem ser 

criadas como empresas públicas e Sociedades de Economia Mista, assim definidas:  

 

                                                 
88 Deve ser destacada que muitas dessas empresas compõem o grupo Petrobras e Eletrobras. Informações 
disponibilizadas pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.  (Anexo 1)  
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 Art. 5º Para os fins desta lei, considera-se: 
 II - Emprêsa Pública - a entidade dotada de personalidade jurídica de 
direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, 
criado por lei para a exploração de atividade econômica que o Govêrno 
seja levado a exercer por fôrça de contingência ou de conveniência 
administrativa podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em 
direito. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 900, de 1969); 
 
 III - Sociedade de Economia Mista - a entidade dotada de personalidade 
jurídica de direito privado, criada por lei para a exploração de atividade 
econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito 
a voto pertençam em sua maioria à União ou a entidade da 
Administração Indireta.     
 

Pelo conceito legal, verifica-se que ambos os tipos de estatais são dotados de 

personalidade jurídica de direito privado – o que atrai a aplicação do direito privado e 

não o regime jurídico administrativo -, no entanto diferenciam-se pelos seguintes 

pontos: (i)  composição do capital, já que a sociedade de economia mista é constituída 

por capital público e privado, desde que a maioria do capital pertença à Administração 

Pública e, por outro lado, as empresas públicas são constituídas somente por capital 

público; e (ii) forma de organização, uma vez que as sociedades de economia mista 

deverão ter a forma de sociedades por ações e as empresas públicas poderão revestir-

se de qualquer das formas admitidas em direito89.  

Apesar da redação do Decreto-Lei n.º 200/1967 dispor que as empresas 

públicas são criadas por lei, a redação que a Emenda Constitucional n.º 19/1998 deu ao 

art. 37, XIX, acertou juridicamente a questão, passando a dispor que lei específica 

deverá autorizar a instituição – e não criar - de empresa pública, de sociedade de 

economia mista. 

Neste ponto vale mencionar que, como se percebe, o conceito de empresas 

públicas e de sociedades de economia mista contidos no Decreto-Lei n.°200/1967 

menciona como função dessas estatais apenas a exploração de atividade econômica, e 

não a prestação de serviço público. Analisando-se as normas contidas na Constituição 

Federal de 1988, verifica-se que também não há menção ao exercício de serviço 

                                                 
89  
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público pelas empresas públicas e sociedades de economia mista, que pudesse ter 

derrogado o disposto no Decreto-Lei n.º 200/196790. 

Sobre esse assunto, CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO91 assevera que 

não se pode restringir o campo de atuação das empresas públicas e sociedades de 

economia mista à exploração de atividades econômicas, eis que elas também, em 

grande número, prestam serviços públicos. 

Apesar da necessidade de se reconhecer que atualmente as estatais têm por 

função tanto a exploração de atividade econômica quanto a prestação de serviços 

públicos92, esse não pode ser o critério que define as possibilidades de atuação, sendo 

necessário analisar as possibilidades de interpretação que os textos legal e 

constitucional possibilitam.  

Nesse sentido, na tentativa de compatibilizar o texto legal e a realidade prática, 

a maior parte da doutrina entende que a expressão “exploração de atividade 

econômica” prevista no Decreto-Lei n.º200/1967 deve ser entendida em seu sentido 

amplo, que engloba a prestação de serviço público e a exploração de atividade 

econômica em sentido estrito. É o que pode extrair do texto de VITOR RHEIN 

SCHIRATO: 

 
Ainda é importante frisar que vem sendo apresentada, pelo uso corrente 
das empresas públicas e das sociedades de economia mista, outra 

                                                 
90 MARÇAL JUSTEN FILHO entende que o estatuto jurídico do § 1° do art. 173 somente disciplinará um 
tipo de empresa estatal: a destinada à exploração de atividade econômica, nas suas modalidades de 
produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviço. Não haveria lugar, pois, nesse 
estatuto jurídico, para as estatais destinadas à prestação de serviço público. Por outro lado, MARIA 
SYLVIA ZANELLA DI PEITRO entende que a atividade econômica mencionada no Decreto- Lei n.° 
200/1967 pode ser realizada por meio de “intervenção do estado no domínio econômico (quando se 
submetem à regra do art. 173 da Constituição), quer como serviço público assumido pelo Estado 
(hipótese em que se sujeitam ao disposto no art. 175)”. Direito administrativo. 21° Edição. 2008. P. 426. 
 
91 MELLO, Celso Antônio Bandeira de et al. Curso de Direito Administrativo rev. e atual. até a emenda 
constitucional nº 56. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 191-194. 
 
92 Neste sentido são os ensinamentos de ALICE GONZALEZ BORGES: “Não é, entretanto, o que ocorre 
na realidade prática em todo o País. Existem, ainda, não obstante, muitas sociedades de economia mista 
e empresas públicas nas administrações federal, estaduais e municipais. A maioria delas, aliás, são 
vocacionadas para a prestação de serviços públicos. Trata-se de uma realidade que não pode ser 
ignorada pelos intérpretes da Emenda Constitucional 19”. O Estatuto Jurídico das Empresas Estatais na 
Emenda Constitucional n.° 19/98. Disponível em 
˂http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/viewFile/47403/45306 .Acessado em 25/04/2017 às 
18:20˃. Acesso em: 07 set. 2017 
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distinção relacionada aos campos de atuação. Enquanto as empresas 
públicas atuam na prestação de serviços públicos, na exploração de 
outras atividades econômicas e no desempenho de outras atividades 
administrativas (serviço público em sentido amplo), as sociedades de 
economia mista têm seu campo de atuação restrito à exploração de 
atividades econômicas, sejam elas qualificadas como serviços públicos 
ou não, não sendo utilizadas para o desempenho de outras atividades 
administrativas. A razão para tanto é simples: no caso das empresas 
públicas não há o compromisso de obtenção de resultados financeiros 
com investidores privados, ao passo que tal compromisso existe nas 
sociedades de economia mista, cingindo-lhes a atuação, portanto, ao 
campo de atividades mercantis. 93 

 

No exercício de seu objeto social, as estatais podem se deparar com 

complexidades relativas à atividade que demandam a criação de outras empresas para 

executar um serviço específico inerente àquele objeto. Estas empresas controladas 

pelas estatais são denominadas subsidiárias, que nas palavras de Dinorá Adelaide 

Mussetti Grotti94 são definidas como aquelas “cujo controle acionário encontra-se em 

poder de sociedade de economia mista ou empresa pública, a qual tem o poder de 

eleger a maioria dos administradores e determinar o destino societário.” 

Nos termos do art. 1° da Lei Federal n.º 13.303/2016, a essas subsidiárias 

também será aplicado o regime jurídico lá estabelecido.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
93 SCHIRATO, Vitor Rhein. As empresas estatais no direito administrativo econômico atual. São Paulo: 
Saraiva, 2016. p. 53. 
 
94 GROTTI, Dinorá Adelaide Mussetti. Licitação nas Estatais em face da Emenda Constitucional n.°19, de 
1998. Revista Trimestral de Direito Público.  
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4 REGIME JURÍDICO APLICÁVEL ÀS ESTATAIS  
 

 

No que tange ao estabelecimento do regime jurídico aplicável às estatais, 

sobretudo no tocante ao regime de contratações, verifica-se um constante conflito 

oriundo do paradoxo da natureza jurídica dessas entidades, em confronto com as 

experiências vivenciadas.  

Por um lado, temos uma pessoa jurídica de direito privado, criada exatamente 

sob esta forma para utilização do regime jurídico privado, a fim de desempenhar com 

maior eficiência e celeridade determinada atividade econômica.  

Por outro lado, a história nos revela que a simples aplicação do regime de 

direito privado às estatais pode ter facilitado a violação dos princípios aplicáveis à 

Administração Pública, principalmente a prática de atos lesivos ao erário.  

O desafio da questão é alcançar a eficiência da iniciativa privada, mas sem, 

com isso, dispensar os mecanismos de controle que uma estatal deve possuir. E a 

questão que paira neste ponto é: e por que, dentro de uma lógica de um direito 

administrativo contemporâneo, as estatais ainda devem ser amarradas a tantos 

mecanismos de controle?  

A lógica aqui é simples: a iniciativa privada tem um mecanismo de controle 

geral e supereficiente que é a busca de lucro pelo dono (cotistas e acionistas), é o 

vulgarmente conhecido “olho do dono”. A sensibilidade econômico-lucrativa do dono é o 

instrumento fiscalizatório mais eficaz para se controlar uma empresa. Nas estatais, 

apesar de toda a coletividade ser “dona” da empresa e apresentar interesse na 

implementação das boas práticas de gestão, na prática verifica-se que como essa 

sensibilidade econômico-lucrativa não é facilmente aferida, abre-se uma brecha no 

controle que deve ser preenchida com outros instrumentos.  

Deste modo, como será exposto, a fim de alcançar uma regulação jurídica 

ideal95 que solucione o problema exposto, percebe-se uma oscilação do regime jurídico 

                                                 
95 Neste sentido, Bresser Pereira ensina que “A crise da administração pública burocrática começou 
ainda no regime militar não apenas porque não foi capaz de extirpar o patrimonialismo que sempre a 
vitimou, mas também porque esse regime, ao invés de consolidar uma burocracia profissional no país, 
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ao longo do tempo, ora primando pela eficiência, ora primando pelo efetivo 

cumprimento dos princípios administrativos e, muitas vezes, havendo uma interseção 

entre os regimes.  

 

4.1 BREVE HISTÓRICO LEGISLATIVO DO REGIME JURÍDICO DAS ESTATAIS  
 

As Constituições de 1937 e 1946 não traziam um regramento acerca do regime 

jurídico aplicável às estatais, o que pode ser explicado pela incidência de utilização 

dessas pessoas jurídicas de direito privado, uma vez que a curva de crescimento de 

criação das estatais é elevada significativamente apenas a partir de meados da década 

de 40, permanecendo desta maneira até o início da década de 60.  

Na sequência, no período do Governo Militar, houve a retomada do 

investimento público em infraestrutura, em grande parte por meio da utilização de 

empresas estatais, fazendo com que estas pessoas jurídicas novamente ganhassem 

notoriedade nos ambientes jurídicos e econômicos. Com isso a Constituição de 196796, 

tanto em sua redação original, quanto com a redação dada pela Emenda n.º 1/196997, 

                                                                                                                                                              
através da redefinição das carreiras e de um processo sistemático de abertura de concursos públicos 
para a alta administração, preferiu o caminho mais curto do recrutamento de administradores através das 
empresas estatais. Esta estratégia oportunista do regime militar, que resolveu adotar o caminho mais fácil 
da contratação de altos administradores através das empresas, inviabilizou a construção no país de uma 
burocracia civil forte, nos moldes que a reforma de 1936 propunha. A crise agravou-se, entretanto, a 
partir da Constituição de 1988, quando se salta para o extremo oposto e a administração pública 
brasileira passa a sofrer do mal oposto: o enrijecimento burocrático extremo”. PEREIRA, Luiz Carlos 
Bresser. Da Administração Pública Burocrática à gerencial. Revista do Serviço Público, 47(1) janeiro-abril 
1996. Trabalho apresentado ao seminário sobre Reforma do Estado na América Latina organizado pelo 
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado e patrocinado pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (Brasília, maio de 1996). 
 
96 Art 163 - Às empresas privadas compete preferencialmente, com o estímulo e apoio do Estado, 
organizar e explorar as atividades econômicas. 
§ 1º - Somente para suplementar a iniciativa privada, o Estado organizará e explorará diretamente 
atividade econômica. 
§ 2º - Na exploração, pelo Estado, da atividade econômica, as empresas pública, as autarquias e 
sociedades de economia mista reger-se-ão pelas normas aplicáveis às empresas privadas, inclusive 
quanto ao direito do trabalho e das obrigações. 
§ 3º - A empresa pública que explorar atividade não monopolizada ficará sujeita ao mesmo regime 
tributário aplicável às empresas privadas. 
 
97 Art. 170. Às emprêsas privadas compete, preferencialmente, com o estímulo e o apoio do Estado, 
organizar e explorar as atividades econômicas. 
§ 1º Apenas em caráter suplementar da iniciativa privada o Estado organizará e explorará diretamente a 
atividade econômica. 



70 
 

passou a tratar do regime jurídico das entidades estatais, sendo determinada a 

aplicação do regime jurídico das empresas privadas, sem fazer menção expressa ao 

regime jurídico licitatório.  

Nesse contexto, houve a primeira tentativa de sistematizar o regime jurídico 

administrativo, sendo editado o Decreto-Lei nº 200/1967. No entanto o art. 12598 do 

Decreto-Lei deixava claro que o regime jurídico de contratação lá estabelecido seria 

aplicado somente à Administração Direta e Autarquias.  

Sobre o regramento estabelecido no Decreto-Lei n.º 200/1967 HELY LOPES 

MEIRELLES99 explica que o regime jurídico licitatório lá estabelecido não deveria ser 

aplicado às estatais, independentemente da atividade desenvolvida, podendo estas 

realizar diretamente suas contratações: 

É hoje pacífico que o regime das licitações instituído pelo Decreto-Lei 
Federal n.º 200/1967 e, seguido pelos Estados e Municípios por 
determinação da Lei Federal n.º 5.456/1968, não abrange as entidades 
paraestatais, isto é, as empresas públicas, sociedades por ações em 
que o poder público é majoritário, as fundações governamentais e os 
serviços sociais autônomos.  
(...)  
Com normas tão claras a respeito, puderam a doutrina e jurisprudência 
fixar-se no entendimento dominante de que tais entidades, embora 
organizadas pelo Estado, não se sujeitam às regras rígidas de licitação 
estatal para seus contratos, sendo-lhes lícito adotar sistemas próprios de 
seleção de contratantes ou mesmo efetuar contratações diretas com 
empresas ou pessoas escolhidas para suas obras, serviços ou 
fornecimentos.  

 

Essa aplicação do mesmo regime jurídico das empresas privadas às estatais 

tem por objetivo proporcionar o nivelamento entre as empresas, de forma a permitir “a 

                                                                                                                                                              
§ 2º Na exploração, pelo Estado, da atividade econômica, as emprêsas públicas e as sociedades de 
economia mista reger-se-ão pelas normas aplicáveis às emprêsas privadas, inclusive quanto ao direito do 
trabalho e ao das obrigações. 
§ 3º A emprêsa pública que explorar atividade não monopolizada ficará sujeita ao mesmo regime 
tributário aplicável às emprêsas privadas. 

 
98 Art. 125. As licitações para compras, obras e serviços passam a reger-se, na Administração Direta e 
nas autarquias, pelas normas consubstanciadas neste Título e disposições complementares aprovadas 
em decreto.            
 
99 MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e Sociedade de Economia Mista. Revista de Direito Público. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1974, Ano VII, n.º 20, p. 52. 
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mesma liberdade de ação e a mesma flexibilidade operacional das organizações 

congêneres da iniciativa privada.”100 

Neste mesmo sentido se pronunciou o Tribunal de Contas da União, 

reconhecendo a inaplicabilidade do regime de contratações estabelecido no Decreto-Lei 

n.º 200/1967, mas determinando a observância dos princípios licitatórios aplicáveis à 

Administração Pública: 

As Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, as empresas 
públicas, sociedades de economia mista e as demais entidades 
previstas no art. 7º da Lei nº 6.223, de 14/07/75 (Lei nº 6.525, de 
11/04/78), não estão adstritas às regras de licitação para compras, obras 
e serviços, previstas expressamente nos arts. 125 a 144 do Decreto-lei 
nº 200, de 25/02/67, para os órgãos da Administração Direta e das 
Autarquias, mas devem prestar obediência aos ditames básicos da 
competição licitatória, sobretudo no que diz respeito ao tratamento 
isonômico dos eventuais concorrentes, como princípio universal e 
indesligável do procedimento ético e jurídico da administração da coisa 
pública, sem embargo da adoção de normas mais flexíveis e 
compatíveis com as peculiaridades de funcionamento e objetivos de 
cada entidade. 101 

 

Todavia, após esse momento inicial no qual era aplicado às estatais o mesmo 

regime jurídico das empresas privadas, a experiência brasileira na condução dessas 

pessoas jurídicas revelou uma necessidade de moralizar os processos de contratação 

das empresas públicas e sociedades de economia mista.          

 Na esteira dos fatos, o título XII do Decreto-Lei n.°200/1967, que trata das 

normas relativas às licitações para compras, obras, serviços e alienações, incluindo o 

art. 125, foi revogado pelo Decreto-Lei n.°2.300/1986, que em seu art. 86 já não 

deixava a questão do regime de contratação das estatais tão aberto e equiparado ao 

das empresas privadas, mas previa a aplicação do regime de contratações lá 

estabelecidos até que o regulamento com o procedimento seletivo simplificado fosse 

editado:  

Art. 86. As sociedades de economia mista, empresas e fundações 
públicas, e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela 
União, e pelas entidades referidas no artigo anterior, até que editem 

                                                 
100 MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e Sociedade de Economia Mista. Revista de Direito Público. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1974, Ano VII, n.º 20, p. 52.  
 
101 Súmula de jurisprudência n.° 158 do Tribunal de Contas da União. 
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regulamentos próprios, devidamente publicados, com procedimentos 
seletivos simplificados e observância dos princípios básicos da licitação, 
inclusive as vedações contidas no parágrafo único do artigo 85, ficarão 
sujeitas às disposições deste decreto-lei. 

 

Deve ser destacado que até o presente momento não se falou em separação 

de regime jurídico licitatório entre as estatais a depender da atividade desenvolvida, 

qual seja, prestação de serviço público ou exploração de atividade econômica.  

Já a redação original da Constituição Federal de 1988, posteriormente alterada 

pela Emenda Constitucional n.º 19/1998, estabelecia a competência da União para 

legislar sobre normas gerais de licitação, que deveria ser aplicável a toda a 

administração pública direta e indireta e, dentre estas estariam, portanto, as empresas 

estatais:   

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as 
modalidades, para a administração pública, direta e indireta, incluídas as 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, nas diversas 
esferas de governo, e empresas sob seu controle;     

Contudo, no capítulo referente à Ordem Econômica, o art. 173 estabelecia uma 

possível exceção à regra acima, determinando que as estatais, bem como outras 

entidades que explorem atividade econômica, sujeitariam-se ao regime jurídico de 

direito privado: 

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a 
exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida 
quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a 
relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. 

§ 1º A empresa pública, a sociedade de economia mista e outras 
entidades que explorem atividade econômica sujeitam-se ao regime 
jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações 
trabalhistas e tributárias. 

Como se percebe da evolução histórica até aqui exposta, essa foi a primeira 

vez que a legislação trouxe a previsão de um tratamento jurídico diferenciado para a as 

estatais que exploram atividade econômica.   

Em regulamentação ao disposto na Constituição Federal, foi editada a Lei 

Federal n.º 8.666/1993, que em um momento inicial causou uma certa confusão em 
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relação à sua amplitude de aplicação, tendo em vista que o parágrafo único do seu 

artigo 1.º estabelece que subordinam-se à aplicação da Lei, além dos órgãos da 

administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as 

empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas 

direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.  

A partir da análise do mencionado dispositivo é possível alcançar a conclusão 

de que não havia qualquer diferenciação dos regimes jurídicos licitatórios entre 

qualquer entidade que compunha a Administração Pública.  

Por outro lado, o art. 119102 estabelece que as estatais deverão editar 

regulamento próprio, ficando sujeitas às disposições nele contidas:  

Art. 119.  As sociedades de economia mista, empresas e fundações 
públicas e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela 
União e pelas entidades referidas no artigo anterior editarão 
regulamentos próprios devidamente publicados, ficando sujeitas às 
disposições desta Lei. 

Parágrafo único.  Os regulamentos a que se refere este artigo, no âmbito 
da Administração Pública, após aprovados pela autoridade de nível 
superior à que estiverem vinculados os respectivos órgãos, sociedades 
e entidades, deverão ser publicados na imprensa oficial. 

Para esclarecer essa suposta contradição existente entre os dispositivos legais, 

CARLOS ARI SUNDFELD compartilha a opinião de que os mandamentos da Lei 

Federal n. º 8.666/1993 seriam extensíveis às estatais e o regulamento próprio previsto 

no art. 119 seria apenas para adaptar os procedimentos ao contexto da estatal: 

 
Todas as entidades estatais são obrigadas a, em suas licitações, 
observar os preceitos da Lei 8.666/1993 (art. 1º, parágrafo único).  
Contudo, o art. 119 faculta, às sociedades de economia mista, 
empresas, fundações públicas e demais entidades controladas pelo 
Poder Público, a edição de regulamentos próprios, que deverão ser 
aprovados por autoridades de nível superior do órgão a que estiverem 
vinculadas e publicadas na imprensa oficial.  
(...) 
Em relação à Administração Federal, o Congresso Nacional tem o poder 
legislativo pleno, no que toca às licitações e contratos administrativos. 

                                                 
102 Jessé Torres, no artigo intitulado “Repercussões da Emenda Constitucional n.° 19/98 sobre o regime 
jurídico das licitações”, publicado na Revista de Direito Administrativo, entende que o art. 119 da Lei de 
Licitações seria inconstitucional.  
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Ele decidiu, através da Lei 8.666/93, que as fundações, sociedades de 
economia mista e empresas públicas federais devem seguir todo o 
regime ali estabelecido. Destarte, não mais vigora para tais entes o 
sistema do antigo Decreto-Lei 2300/86, pelo qual podiam, em seus 
regulamentos, simplificar procedimentos, apenas seguindo as normas 
gerais; agora, devem observar em sua integralidade os procedimentos 
da Lei. Estes servirão, não para simplificar procedimentos, mas para 
adaptar os preceitos legais à sua estrutura administrativa (definição de 
competência (p. ex). 103 
 

Em seguida, foi implementada a Reforma Administrativa, por meio da Emenda 

Constitucional n. º19/1998, que alterou novamente o regramento do regime licitatório 

das estatais, como será exposto adiante.  

4.2 REGIME JURÍDICO LICITATÓRIO ATUAL: POSSIBILIDADES DE 

INTERPRETAÇÃO DA EXPRESSÃO “ATIVIDADE ECONÔMICA” PREVISTA NO ART. 

173, §1º DA CF.  

 
O atual regime jurídico licitatório das empresas estatais foi delineado pela 

denominada Reforma Administrativa, implementada pela Emenda Constitucional n.º 

19/1998, cujo objetivo era promover alterações legislativas que possibilitassem o 

processo de transição do Estado burocrático para o Estado gerencial104, de forma a 

aumentar a eficiência do aparelho do Estado.  

                                                 
103 SUNDFELD, Carlo Ari. Licitação e Contrato Administrativo: de acordo com as leis 8.666/93 e 8.883/94. 
São Paulo: Malheiros, 1994. p. 36-37.  
104 Bresser Pereira entende que a administração pública burocrática veio substituir a administração 
patrimonialista do Estado, e se fixou porque era uma alternativa muito superiora a esta. Entretanto o 
pressuposto de eficiência em que se baseava não se revelou real. No momento em que o pequeno 
Estado liberal do século XIX deu definitivamente lugar ao grande Estado social e econômico do século 
XX, verificou-se que não garantia rapidez, nem boa qualidade ou custo baixo para os serviços prestados 
ao público. 
E complementa que, após a II Guerra Mundial, há uma reafirmação dos valores burocráticos, mas, ao 
mesmo tempo, a influência da administração de empresas começa a se fazer sentir na administração 
pública. As ideias de descentralização e de flexibilização administrativa ganham espaço em todos os 
governos. Entretanto, a reforma da administração pública só ganhará força a partir dos anos 70, quando 
tem início a crise do Estado, que levará à crise também a sua burocracia. Em consequência, nos anos 80 
inicia-se uma grande revolução na administração pública dos países centrais em direção a uma 
administração pública gerencial.  PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Da Administração Pública Burocrática à 
Gerencial. Revista do Serviço Público, 47(1) janeiro-abril 1996. Trabalho apresentado ao seminário sobre 
Reforma do Estado na América Latina, organizado pelo Ministério da Administração Federal e Reforma 
do Estado, e patrocinado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (Brasília, maio de 1996). 
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Primeiramente, deve ser destacado que o art. o art. 37, inciso XXI determina o 

dever de licitar para toda a Administração Pública, direta ou indireta, de qualquer das 

esferas da federação: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de 
licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 
lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações.       

 

Tal dispositivo não teve sua redação alterada pela Emenda Constitucional 

n.º19/98 e pode se depreender de sua redação que, desde a promulgação da 

Constituição Federal de 1988  é amplo o alcance do dever de licitar, de maneira que 

nenhum órgão ou entidade da Administração Pública está livre do seu cumprimento, 

inclusive as empresas estatais e suas subsidiárias.  

Para estas, a Constituição prevê um sistema diferenciado de licitação e 

contratação, tendo em vista que são entidades que, ao mesmo tempo em que integram 

o aparelho do Estado e, via de consequência, submetem-se em alguma medida ao 

regime de direito público, também se organizam sob a forma empresarial, tendo, pois, 

personalidade de direito privado. 

Novidade, ainda, foi a explicitação de que a lei regulamentadora deverá 

assegurar que as licitações e contratações das empresas estatais em mira obedeçam 

aos "princípios da administração pública" (nos termos do art. 173, § 1 º, inciso III). 

Desse modo, a Emenda Constitucional n. º19/1998 deu nova redação aos 

artigos 173, §1° e art. 22, XXVIII da CF. Alterou-se a sua redação original, mas, em 

essência, tanto antes quanto após a EC nº 19/1998 consagra-se a regra básica da 

aplicação às estatais exploradoras de atividade econômica de um regime jurídico geral 
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próprio das empresas privadas (esse era o disposto no art. 173, §1º e agora encontra-

se previsto no art. 173, §1 º, inciso III).  

No entanto, a novidade consiste na previsão de uma lei que disporá sobre o 

regime jurídico dessas empresas estatais e que a norma constitucional aparta a 

previsão acerca das licitações e contratações (art. 173, §1°, III) do dispositivo que prevê 

a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas (art. 173, §1°, II).  

Todavia, a leitura isolada de cada um dos dispositivos alterados pela emenda 

revela uma aparente contradição em seus conteúdos. Pela leitura do art. 173, §1º é 

possível depreender que as estatais que exploram diretamente atividades econômicas 

deverão ser regidas por um estatuto jurídico diferente do aplicável ao das estatais 

prestadoras de serviço público, assim vejamos:  

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a 
exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida 
quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a 
relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. 

§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da 
sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem 
atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de 
prestação de serviços, dispondo sobre: 

I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela 
sociedade;  

 II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, 
inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas 
e tributários;  

 III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, 
observados os princípios da administração pública;  

 IV - a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e 
fiscal, com a participação de acionistas minoritários;  

 V - os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos 
administradores.  

             
Por outro lado, quando se analisa o disposto no art. 22, XXVII da CF, verifica-se 

que, ao tratar da competência para legislar sobre normas de licitação e contratação, a 

Constituição não faz qualquer distinção quanto à atividade exercida pela estatal (serviço 
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público ou exploração de atividade econômica) que demande a diferenciação do regime 

jurídico a ser aplicado, mas, ao mesmo tempo,  faz referência ao art. 173,§1°, III, que 

trata apenas das estatais exploradoras de atividades econômicas, em textual:  

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as 
modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e 
fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 
obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e 
sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III; 

 

A interpretação oriunda dessa aparente contradição entre o disposto no art. 

173, §1° e no art. 22, XXVII da CF irá definir qual regime jurídico deve ser aplicado às 

estatais exploradoras de atividades econômicas e às prestadoras de serviços públicos. 

O resultado prático dessa interpretação consiste na constitucionalidade da Lei Federal 

n.º 13.303/2016, que, em matéria licitatória, deu o mesmo tratamento a todas as 

estatais.  

Pois bem, a priori, nos parece que a chave para realizar a interpretação 

conjunta destes dois dispositivos é entender o sentido da expressa “atividade 

econômica” contida no art. 173, §1°, uma vez que o art. 22, XXVII faz referência a esse 

artigo.  

Deste modo, faz-se necessário analisar detidamente cada uma das hipóteses 

de interpretação a fim de se alcançar a verdadeira ratio da Constituição.  

 

4.2.1 HIPÓTESE 1 – A Lei específica deverá reger ex clusivamente as estatais 

exploradoras de atividades econômicas. 

 

A primeira interpretação possível de ser aplicada à questão, parte da 

interpretação da norma contida no art. 173, §1° da CF, que determina que deverá ser 

elaborada lei específica contendo o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade 

de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de 

produção ou comercialização de bens, ou de prestação de serviços, devendo essa lei 

dispor sobre diversos temas, dentre os quais se destaca a licitação e a contratação de 

obras, serviços, compras e alienações.  
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Deve ser ressaltado que o dispositivo constitucional ora em comento teve sua 

atual redação dada pela Emenda Constitucional n.º 19/1998, e antes da alteração 

dispunha que “a empresa pública, a sociedade de economia mista e outras entidades 

que explorem atividade econômica sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas 

privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias”.  

Portanto, é possível verificar que não é de hoje que a Constituição determina a 

aplicação de um tratamento diferenciado às estatais prestadoras de atividade 

econômica, sendo que, antes da Emenda Constitucional n.º 19/1998, era dado um 

tratamento ainda mais flexível, uma vez que era aplicável um regime próprio da 

iniciativa privada.  

Assim, de acordo com essa primeira hipótese, a expressão constante do art. 

173, § 1º da CF deverá ser interpretada como exploração de atividade econômica em 

sentido estrito. A lógica dessa interpretação é dar maior liberdade de atuação às 

estatais que atuam em regime de concorrência para essas operarem com eficiência no 

mercado, mas, por outro lado, sem abrir mão de mecanismos que evitem que essa 

liberdade seja desvirtuada, tais como instrumentos fiscalizatórios e de governança 

corporativa, além dos princípios aplicáveis à Administração Pública previstos no art. 37 

da CF. 

EROS ROBERTO GRAU é categórico ao afirmar que a expressão “exploração 

de atividade econômica” prevista no art. 173, §1° da CF refere-se ao sentido estrito:  

Por certo que, no art. 173 e em seu § 1º, a expressão conota atividade 
econômica em sentido estrito. O art. 173, caput, enuncia as hipóteses 
nas quais é permitida ao Estado a exploração direta de atividade 
econômica. Trata-se, aqui, de atuação do Estado – isto é, da União, do 
Estado-membro e do Município – como agente econômico, em área da 
titularidade do setor privado. Insista-se em que atividade econômica em 
sentido amplo é território em dois campos: o do serviço público e o da 
atividade econômica em sentido estrito. As hipóteses indicadas no art. 
173 do texto constitucional são aquelas nas quais é permitida a atuação 
da União, dos Estados-membros e dos Municípios nesse segundo 
campo. 105 

 

                                                 
105 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 
2015. 
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O mencionado constitucionalista entende, ainda, que essa interpretação acerca 

da compreensão da expressão “atividade econômica” utilizada no art. 173, §1°, como 

atividade econômica em sentido estrito já podia ser extraída da sua redação original 

(antes da EC n.º 19/98), uma vez que: 

 
A expressão conotava atividade econômica em sentido estrito: 
determinava ficassem sujeitas ao regime próprio das empresas privadas, 
inclusive quanto a obrigações trabalhistas e tributárias, a empresa 
pública, a sociedade de economia mista e outras entidades que 
atuassem no campo da atividade econômica em sentido estrito; o 
preceito, a toda evidência, não alcançava empresa pública, sociedade 
de economia mista e entidades (estatais) que prestassem serviço 
público. 106 
 

E continua na lição, tratando da questão relativa à eventual incompatibilidade 

contida na redação do art. 22, XXVII e art. 173, §1° da CF, questionando se a questão 

pode ter sido um descuido na elaboração da emenda constitucional, mas alerta que 

“não chega ao extremo, todavia, de justificar se tenha como não alcançadas pela 

exigência de licitação as contratações de obras, serviços, compras e alienações pelas 

empresas estatais prestadoras de serviços público”.107 

Com efeito, MARÇAL JUSTEN FILHO justifica que a diferenciação na aplicação 

dos regimes reside justamente na diferenciação de serviço público e atividade 

econômica: 

É que a atividade de prestação de serviço público, prestada através de 
pessoas estatais, está abrangida no regime próprio da atividade 
administrativa estatal. A diferença entre atividade econômica (art. 173) e 
serviço público (art. 175) somente se justifica porque a Constituição 
previu que a primeira estaria sujeita ao regime próprio da iniciativa 
privada. Ou seja, reconhecer a distinção entre entidades subordinadas 
ao art. 173 e ao art. 175 conduz a uma derivação inafastável: as 
entidades do art. 175 (prestadoras de serviço público) subordinam-se ao 
regime jurídico da Administração direta, ressalvadas apenas as 
situações estritamente derivadas da sua estruturação como pessoas de 
direito privado. 108 

                                                 
106 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 
2015. p. 102. 
 
107 Ibid., p.104.  
 
108 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e contratos administrativos. 11. ed. Dialética, 
2005, p. 17. 
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Especificamente sobre o regime jurídico licitatório, CELSO ANTONIO 

BANDEIRA DE MELLO aduz sobre a necessidade de um tratamento diferenciado às 

estatais prestadoras de atividade econômica em relação ao regime aplicável às 

prestadoras de serviço público, em razão da realização das atividades negociais 

desempenhadas por aquelas: 

 
70. Sem dúvida, a adoção do mesmo procedimento licitatório do Poder 
Público seria inconvivente com a normalidade de suas atuações na 
esfera econômica, isto é, não seria exequível em relação aos seus 
rotineiros procedimentos para operar o cumprimento das atividades 
negociais em vista das quais foram criadas. As delongas que lhe são 
próprias inibiriam seu desempenho expedito e muitas vezes obstariam à 
obtenção do negócio mais vantajoso. Dela não haveria cogitar em tais 
casos.  
Daí porque o artigo em apreço decidiu que o adequado seria, em um 
estatuto próprio para tais entidades, legalmente estabelecido, fixar 
normas de licitação específicas para elas, obedientes apenas aos 
princípios da Administração Pública (legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência – que são os nominadamente 
referidos na cabeça do art. 37), naturalmente sem as peias estritas que 
existem no regime licitatório comum do Poder Público e, como é de 
presumir, com hipóteses de dispensa e de inexigibilidade adaptadas às 
suas naturezas.  
71. Note-se e ressalte-se: o estatuto legal de que fala o art. 173, §1°, diz 
respeito unicamente às exploradoras de atividade econômica. Deveras, 
não apenas o parágrafo está referido à exploração de atividade 
econômica, mas a própria cabeça do artigo – e que obviamente 
comanda a inteligência de seus parágrafos – reporta-se à “exploração 
direta de atividade econômica pelo Estado”. É tão claro ser disto que se 
trata que ali também se diz que a sobredita exploração “só será 
permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou 
a relevante interesse coletivo, conforma declarados em lei”. 
Evidentemente, então, está a cogitar de coisa antitética aos serviços 
públicos e diversa deles, que estes são atividade normal do Estado, ao 
invés de excepcional, caso do exercício direto de atividade econômica, 
esfera reservada aos particulares (art. 170, IV, e notadamente parágrafo 
único do mesmo artigo).  
72. Observe-se, todavia, que podem-se pôr, e pôr-se-ão, hipóteses em 
que realizar licitação aos mesmos termos que se aplicam ao Estado e à 
generalidade das entidades governamentais não traria inconveniente 
algum e não contenderia com as razões óbvias pelas quais a 
Constituição estabeleceu que as entidades estatais exploradoras de 
atividade econômica se submeteriam a um regime próprio.    
É certo, então, que, quando sobrevier este “estatuto das exploradoras de 
atividade econômica”, a lei que o instituir não poderá ignorar tal 
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circunstância, e mesmo que o faça prevalecerão as razões supra-
aduzidas, porque têm suporte constitucional.  109 

 

Preleciona JOSÉ AFONSO DA SILVA110   que o disposto no art. 173, §1° diz 

respeito tão somente às estatais exploradoras de atividades econômicas, de forma que 

“essas exigências não se aplicam às empresas públicas, sociedades de economia 

mista, ou outras entidades estatais ou paraestatais que explorem serviços públicos.” 

Em dissertação específica sobre o Regime Jurídico das Estatais pós Emenda 

Constitucional n. º19/1998, ao tratar das licitações e contratos, o Ministro- Substituto do 

TCU, MARCOS BEMQUERER, apoiando-se na doutrina de Celso de Mello e Diógenes 

Gasparini, assevera que: 

Se a empresa estatal for prestadora de serviço público, suas 
contratações, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal 
e do artigo 1º, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993, necessitam, em 
princípio, de prévia licitação para serem legítimas. (...) 
Se a entidade for exploradora de atividade econômica, nas relações 
negociais com terceiros serão regidas, em regra, pelo direito privado, de 
acordo com o artigo 173, §1º da Constituição. 111 

 

Tratando dessa dificuldade de se obter uma linha interpretativa uniforme a partir 

da leitura dos artigos 22, XXVII, art. 37, XXI e art. 173, §1º da CF, continua o Ministro-

Substituto, dessa vez baseando-se nos ensinamentos de Lucia Valle Figueiredo: 

 

Nesse Contexto, há que se fazer amplo esforço de interpretação para 
tentar resolver os conflitos que podem ser colocados entre as normas 
dos artigos 22 XXVII, art. 37, inciso XXI, e art. 173, §1º, III da 
Constituição Federal. O artigo 37 é referente à Administração Pública 
direta e indireta, portanto incluindo as empresas estatais que prestam 
serviços públicos, e que, para isso, não há qualquer impeço 
constitucional. De outra parte, o art. 173, que se encontra na ordem 
econômica, determina que a lei estabelecerá o estatuto jurídico da 
empresa pública e da sociedade de economia mista e suas subsidiárias 
que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de 
bens ou prestação de serviços. Tal estatuto deverá dispor sobre licitação 

                                                 
109 MELLO, Celso Antônio Bandeira de et al. Curso de Direito Administrativo. rev. e atual. até a emenda 
constitucional nº 56. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 208-210. 
110 DA SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 30. ed. rev. 2008, p. 805. 
 
111 BEMQUERER, Marcos. O regime jurídico das empresas estatais após a Emenda Constitucional n. 
º19/1998. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 151. 
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e contratação de obras e serviços, compras e alienações, observados os 
princípios da Administração Pública. Portanto, uma interpretação 
razoável é a de que, se as estatais estiverem prestando serviço público, 
cujo regime tem forte influxo de direito público, dever-se-ão submeter às 
normas gerais de licitação (atualmente, a Lei 8.666/93) e não apenas 
aos princípios da Administração Pública. 112 

 

Deste modo, verifica-se que a maioria da doutrina nacional se filia a esse 

entendimento, no qual, tratando-se do regime jurídico licitatório das estatais, devem ser 

separadas as estatais que prestam serviços públicos, para as quais serão aplicadas as 

normas de direito público, das estatais que exploram atividades econômicas, que 

submeter-se-ão aos ditames do art. 173, §1° da CF e seu regime licitatório simplificado 

deverá estar disposto em lei específica.  

 

4.2.2 HIPÓTESE 2 – Aplicação de um mesmo regime jur ídico para todas as 
estatais. 

 

Uma outra possibilidade de interpretação possível de ser aplicada à questão, 

encontra amparo no disposto no art. 22, XXVII da Constituição, que prevê como 

competência da União a criação de apenas dois tipos de normas gerais de licitação: (i) 

uma para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios e (ii) outra para todas as empresas públicas e 

sociedades de economia mista.  

Vale rememorar que, antes da EC n.º 19/1998, o art. 22 da CF estabelecia um 

regime jurídico licitatório uniforme para todas as entidades da Administração Pública, 

sem fazer qualquer distinção acerca das estatais e muito menos da atividade por elas 

desenvolvidas.  

No entanto, com o advento da referida Emenda Constitucional – que 

estabeleceu uma reforma administrativa constitucional -, o dispositivo passou a 

determinar que a União deveria criar os dois tipos de normas gerais de licitação, uma 

para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais, e outra para as 

                                                 
112 Ibid., p. 153. 
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empresas públicas e sociedades de economia mista, e, neste último caso, sem fazer 

qualquer distinção se a estatal é prestadora de serviço público ou exploradora de 

atividade econômica.   

Essa hipótese de interpretação encontra amparo no entendimento que a 

expressão “atividade econômica” utilizada no art. 173, §1° da CF deve ser entendida 

em seu sentido amplo, sendo gênero que comporta duas espécies: os serviços públicos 

e a atividade econômica em sentido estrito.  

Conforme se extrai da lição de EROS ROBERTO GRAU:  

 

A prestação de serviço público está voltada à satisfação de 
necessidades, o que envolve a utilização de bens e serviços, recursos 
escassos. Daí podermos afirmar que o serviço público é um tipo de 
atividade econômica.  
Serviço público - dir-se-á mais - é o tipo de atividade econômica cujo 
desenvolvimento compete preferencialmente ao setor público. Não 
exclusivamente, note-se, visto que o setor privado presta serviço em 
regime de concessão ou permissão. 
(...) 
Ao afirmar que serviço público é tipo de atividade econômica, a ela 
atribui a significação de gênero no qual se inclui a espécie serviço 
público.  
Ao afirmar que o serviço público está para o setor público assim como a 
atividade econômica está para o setor privado, a ele atribui significação 
de espécie. 
Daí a verificação de que o gênero – atividade econômica – compreende 
duas espécies: o serviço público e a atividade econômica. 113 
 
 

Assim, a vontade Constitucional seria o estabelecimento de apenas dois 

regimes jurídicos licitatórios, um para todas as estatais, independente da atividade que 

desempenhe, e outro para todas as demais entidades públicas, pertencentes à 

Administração Direta ou indireta.  

Corroborando com esse entendimento, ALICE MARIA GONZALEZ BORGES114 

sustenta que a exploração de atividade econômica prevista no art. 173, § 1º da CF deve 

ser entendida no sentido amplo, tendo em vista que o dispositivo “quis referir-se a todas 

                                                 
113 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 17. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Malheiros, 2015. p. 100 
 
114 BORGES, Alice Maria Gonzale. Licitações e Contratos Administrativos das estatais na Emenda 
Constitucional n.º 19/98. Temas de direito Administrativo atual-estudos e parecer. Belo Horizonte: Fórum, 
2004. p. 82. 
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as espécies de sociedades de economia mista e empresas públicas, inclusive as que 

foram criadas para a prestação de serviços públicos.” 

 

MARCOS JURUENA VILLELA SOUTO, ao abordar o tratamento constitucional 

dado à matéria licitatória nas empresas públicas e sociedades de economia mista, 

explica que: 

(...) a EC n.º 19/98, dando nova redação aos arts. 22, XXVII e 173, §1° 
estabelece que as normas gerais de licitação somente são obrigatórias 
para as entidades de direito público, as licitações das empresas 
públicas, de economia mista e suas subsidiárias ficam sujeitas a um 
“estatuto jurídico próprio”, devendo observar os princípios da 
Administração Pública. 

 

Compartilha da mesma opinião ALICE PAOLA C.B CÂMARA DE ALMEIDA115, 

em artigo específico sobre o regime licitatório das estatais, publicado em livro 

organizado por MARCOS JURUENA VILLELA SOUTO:  

 
É que o inciso XXVII do art. 22 da Carta não fez qualquer ressalva 
quanto ao tipo de empresa pública ou sociedade de economia mista a 
que estava referindo, não podendo, pois, o intérprete fazê-lo. O que fez 
a Constituição Federal foi apenas remeter as contratações das estatais – 
qualquer delas – ao já citado art. 173, §1º, III da CF.  
Assim, ainda que se admita – apenas em tese – que as exploradoras de 
serviço público não prestam atividade econômica – e que, portanto, não 
fazem parte da essência do art. 173, é de concluir que, ao menos para 
os efeitos da licitação e contratação de obras, serviços, compras e 
alienações o regime deve ser o mesmo daquela aplicáveis, porque o 
constituinte foi expresso nesta parte.  
Conclui-se que as prestadoras de serviço público se submetem ao 
mesmo regime de contratação das exploradoras de atividade 
econômica, seja em função do regime de direito privado aplicável a 
qualquer empresa estatal, seja porque o constituinte não fez qualquer 
diferenciação, no inciso XXVII do art. 22 da Constituição Federal, do 
grupo a que estas eventualmente pertençam, motivo pelo qual devem 
ser todas consideradas indistintamente.  
 

Verifica-se que, nessa hipótese de interpretação constitucional, o critério 

definidor do regime jurídico aplicável baseia-se na natureza jurídica de direito privado 

da empresa pública e da sociedade de economia mista, não adentrando na análise da 

atividade desempenhada.  
                                                 
115 ALMEIDA, Aline Paola C.B Câmara.  O Regime Licitatório das Estatais. In: SOUTO, Marcos Juruena 
Villela (org.). Direito Administrativo Empresarial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. 
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Na mesma obra acima mencionada, outro texto específico sobre o regime 

jurídico das estatais prestadoras de serviço público, é possível extrair o mesmo 

entendimento, de acordo com o qual a expressão “atividade econômica” prevista no art. 

173, §1°, refere-se à atividade econômica em sentido amplo:  

 

Eventual distinção entre as entidades que exercem atividade econômica 
(stricto sensu) e as que prestam serviço público deve ser afastada, 
mediante o princípio da unidade da Constituição, que imprime uma 
interpretação sistemática às suas normas. Caso o art. 173, §1°, da 
Constituição Federal se referisse exclusivamente às primeiras, 
possibilitando que um estatuto jurídico dispusesse sobre as regras para 
licitação e contratos somente para estas entidades (inciso III), ter-se-ia, 
em contrapartida, que afirmar que a União Federal não tem competência 
para dispor sobre normas gerais de licitação e contratos com relação 
àquelas que prestam serviço público. Não é esta, porém, a interpretação 
que nos parece adequada do texto constitucional. 
O art. 22, XXVII da Carta Política, ao tratar da competência legislativa da 
União, remetendo-se aos termos do art. 173, §1°, III, em relação às 
empresas públicas e sociedades de economia mista, não faz qualquer 
distinção entre tais entidades pelo seu objeto. Assim sendo, o art. 173, 
§1, se refere às empresas públicas e sociedades de economia mista em 
sentido amplo, açambarcando também aquelas que prestam serviço 
público. 116 
 

Essa possibilidade de interpretação visa compatibilizar a estruturação da 

Administração indireta de todos os entes da Federação com a tendência mundial de 

adoção de métodos mais ágeis e flexíveis de atuação da Administração Pública, ainda 

que na prestação de serviços públicos. Importante relembrar que o emprego de 

pessoas jurídicas de direito privado na Administração indireta para prestar serviços 

públicos econômicos tinha visado exatamente esses objetivos. 

Assim, quando a Lei Federal n.º 13.303/2016 cria um único estatuto jurídico, 

tanto para as estatais prestadoras de serviço público, quanto para as estatais 

exploradoras de atividade econômica, estaria em perfeita consonância com a 

Constituição Federal, especialmente com o disposto no art. 22, XVII da CF.  

 

                                                 
116 CARRASQUEIRA, Simone de Almeida.  Revisitando o Regime Jurídico das Empresas Estatais 
Prestadoras de Serviço Público. In: SOUTO, Marcos Juruena Villela (org). Direito Administrativo 
Empresarial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p.288. 
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4.2.3 HIPÓTESE 3 – Restrição da função das estatais  à exploração de atividades 

econômicas.  

 
Não obstante as duas hipóteses anteriores serem predominantes na doutrina 

nacional, vale realizar um exercício interpretativo e trazer para reflexão uma terceira 

hipótese de interpretação.  

Pois bem, conforme já exposto, extrai-se da redação do art. 173 da CF e do 

entendimento consensual na doutrina, que a exploração de atividade econômica em 

sentido estrito diretamente pelo Estado deverá ser realizada exclusivamente por meio 

de estatais.  

Fixada essa premissa, a terceira hipótese de interpretação surge da 

interpretação inversa, ou seja, que as estatais poderão ter como funções 

exclusivamente a exploração de atividade econômica em sentido estrito, nos termos do 

art. 173 da CF.  

Partindo desta interpretação, verifica-se uma maior compatibilidade entre as 

redações dos artigos 22, XXVI e art. 173, §1° da CF. Isto porque o art. 22 da 

Constituição Federal determina que a União elabore duas normas gerais de licitações e 

contratos: (i) uma para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais 

da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI; 

e (ii) outra para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do 

art. 173, § 1°. 

Assim, expondo de forma sistemática, no que tange às contratações, a União 

deverá elaborar uma lei contendo as normas gerais aplicáveis às administrações 

públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, nos termos do disposto no art. 37, XXI. Essa seria uma regra um pouco 

mais rígida e atualmente a Lei Federal n. º 8.666/1993 cumpre esse papel.  

Por outro lado, deveria ser elaborada uma lei aplicável às empresas públicas e 

sociedades de economia mista exploradoras de atividades econômicas, na forma como 

determinado no art. 173, §1° da CF. De acordo com essa hipótese, não deveria haver 

discussão acerca de qual o regime licitatório aplicável às estatais prestadoras de 
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serviços públicos, uma vez que a Constituição Federal prevê apenas os casos em que 

é possibilitada a exploração de atividades econômicas em sentido estrito.  

Essa interpretação estaria em consonância com o disposto no Decreto-Lei n. º 

200/1967117, de acordo com o qual as empresas públicas e as sociedades de economia 

mista apenas poderiam prestar atividade econômica.  

Com essa interpretação faz sentido que o legislador tenha determinado a 

criação de apenas duas leis gerais para contratações, uma para a Administração 

Pública em geral e outra para as estatais, que exploram atividade econômica em 

sentido estrito e que, nesta hipótese, por estarem submetidas a um regime de 

concorrência com a iniciativa privada, para cumprirem o seu papel efetivamente, 

necessitariam da aplicação de um regime de contratações mais flexível.  

Dentro do universo desta hipótese não há que se falar na concepção de 

atividade econômica em sentido amplo.  

Verifica-se que, tanto nesta hipótese interpretativa quanto na hipótese 1, o 

conceito de atividade econômica do art. 173, §1º da CF é entendido em seu sentido 

estrito. A diferença entre as duas seria que, na hipótese anterior, o regime jurídico 

licitatório previsto no art. 37, XXI seria aplicável às estatais prestadoras de serviço 

público, como uma forma de tentar encaixar as disposições constitucionais, não 

obstante ordem de separação contida no art. 22, XXVII. Já na presente hipótese, não 

há que se falar em estatais prestadoras de serviço público, uma vez que se trata de 

atividade típica, que deveria ser prestada diretamente pelo Estado. 

Parece corroborar com esta hipótese, a redação dada ao art. 27118 da Lei 

Federal n.º 13.303/2016 (Lei das Estatais), que define a função social da empresa 

                                                 
117 “ II - Emprêsa Pública - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio 
próprio e capital exclusivo da União, criado por lei para a exploração de atividade econômica que o 
Govêrno seja levado a exercer por fôrça de contingência ou de conveniência administrativa podendo 
revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito; 
III - Sociedade de Economia Mista - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada 
por lei para a exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com 
direito a voto pertençam em sua maioria à União ou a entidade da Administração Indireta.”  
 
118 Art. 27.  A empresa pública e a sociedade de economia mista terão a função social de realização do 
interesse coletivo ou de atendimento a imperativo da segurança nacional expressa no instrumento de 
autorização legal para a sua criação.  
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pública e da sociedade de economia mista como a realização do interesse coletivo ou 

de atendimento a imperativo da segurança nacional, que são exatamente as hipóteses 

em que o Estado está permitido a explorar atividades econômicas em sentido estrito, 

conforme estabelecido no art. 173 da Constituição Federal. 

Em outras palavras, o que a Lei Federal n.º 13.303/2016 fez foi estabelecer 

como função social das estatais apenas as hipóteses em que é permitido ao Estado a 

exploração de atividade econômica, deixando de lado a prestação de serviços públicos.  

Nessa mesma toada, o art. 2º da referida Lei estabelece que “a exploração de 

atividade econômica pelo Estado será exercida por meio de empresa pública, de 

sociedade de economia mista e de suas subsidiárias”, sem tratar da prestação de 

serviços públicos pelas estatais. Em seguida, o §1o determina que a lei que autorizará a 

criação da estatal deverá indicar, de forma clara, o relevante interesse coletivo ou 

imperativo de segurança nacional, nos termos do caput do art. 173 da Constituição 

Federal. Ou seja, mais uma vez a Lei refere-se às estatais como se a sua única 

finalidade fosse a exploração de atividade econômica.119 

                                                                                                                                                              
§ 1o A realização do interesse coletivo de que trata este artigo deverá ser orientada para o alcance do 
bem-estar econômico e para a alocação socialmente eficiente dos recursos geridos pela empresa pública 
e pela sociedade de economia mista, bem como para o seguinte:  
I - ampliação economicamente sustentada do acesso de consumidores aos produtos e serviços da 
empresa pública ou da sociedade de economia mista;  
II - desenvolvimento ou emprego de tecnologia brasileira para produção e oferta de produtos e serviços 
da empresa pública ou da sociedade de economia mista, sempre de maneira economicamente 
justificada.  
§ 2o A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão, nos termos da lei, adotar práticas de 
sustentabilidade ambiental e de responsabilidade social corporativa compatíveis com o mercado em que 
atuam.  
§ 3o A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão celebrar convênio ou contrato de 
patrocínio com pessoa física ou com pessoa jurídica para promoção de atividades culturais, sociais, 
esportivas, educacionais e de inovação tecnológica, desde que comprovadamente vinculadas ao 
fortalecimento de sua marca, observando-se, no que couber, as normas de licitação e contratos desta 
Lei.  
 
119 MARÇAL JUSTEN FILHO apresenta entendimento contrário ao aqui esposado e menciona que 
“também é admissível a autorização legal para a criação de empresa pública ou sociedade de economia 
mista visando a prestação de serviços públicos (inclusive serviços de apoio). Quando tal ocorrer, a 
situação não se subordinará ao disposto no art. 2º, §1º da Lei das Estatais. Por força da exigência 
constitucional, permanecerá a obrigatoriedade de autorização legal – mas não será necessário indicar 
relevante interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional, eis que a atuação estatal não se 
subsumirá ao art. 173 da CF /1988”. JUSTEN FILHO, Marçal. A Lei 13.303, a criação das empresas 
estatais e a participação minoritária em empresas privadas. In: Estatuto Jurídico Das Empresas Estatais: 
Lei 13.303/2016 – “Lei Das Estatais”. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2016. 
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4.3 TRATAMENTO ESTABELECIDO NA LEI DAS ESTATAIS (LEI FEDERAL N.º 

13.303/2016) 

 
Independente da hipótese de interpretação que se adote, fato é que o art. 173, 

§1° da CF determina que deverá ser elaborada lei contendo o estatuto jurídico da 

empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem 

atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de 

serviços, a qual deverá dispor, dentre outros assuntos, sobre licitação e contratação de 

obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da Administração 

Pública.  

Ocorre que, como já visto, essa redação foi dada pela Emenda Constitucional 

n.º 19/1998, e o dispositivo veio a ser regulamentado apenas em 2016, por meio da Lei 

Federal n.º 13.303. 

Com a edição da Lei, poder-se-ia imaginar que acabariam as controvérsias 

acerca do regime jurídico licitatório aplicável às estatais prestadoras de atividade 

econômica, no entanto, faz-se necessário entender os fundamentos dos entendimentos 

até então vigentes a fim de analisar a questão da constitucionalidade do tratamento 

homogêneo dado pela Lei a todas as estatais.  

Até o advento da Lei das Estatais, em complementação ao art. 173, §1° da CF, 

havia apenas previsões legais específicas em relação à Eletrobras (art. 15, §2° da Lei 

n.º 3.890-A), Petrobras (arts. 67 e 68 da Lei Federal n.° 9.478/1997) e Empresa Brasil 

Comunicação (art. 25 da Lei Federal n.º 11.652/2008). Tais dispositivos legais não 

trazem em si o regramento do regime jurídico licitatório, mas autorizam sua definição 

por meio de Decreto de Chefe do Poder Executivo e, até o momento da edição da Lei 

das Estatais, este poder só havia sido exercitado em relação à Petrobras (Decreto 

Federal n.º 2.745/1998) e à EBC (Decreto Federal n.º 6.505/2008).  

A discussão acerca do tema nos tribunais é de longa data, principalmente por 

força dos contratos formalizados pela Petrobras com fundamento no Decreto Federal 

n.º 2.745/1998. A posição firmada no Tribunal de Contas da União - TCU era no sentido 
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de que, na inexistência de lei regulamentando o art. 173, §1°, deveria ser aplicado a 

todas as estatais as normas constantes da Lei Federal n.º 8.666/1993, assim vejamos: 

Nos termos já decididos, até que seja editada norma legal de que trata o 
art. 173, §1°, da Constituição Federal, as estatais deverão observar os 
ditames da Lei Federal n. 8666/93. 120 
 

Por outro lado, apesar do mérito da matéria ainda estar pendente de 

julgamento121, no STF o entendimento que prevalece é no sentido de que, nos termos 

do art. 173, §1° da CF, as previsões constantes das leis específicas justificam a 

aplicação de um regime licitatório simplificado para as estatais prestadoras de atividade 

econômica, reconhecendo em sede de liminar, o direito de a Petrobras continuar 

utilizando o processo simplificado até o julgamento de mérito, o que não ocorreu até o 

presente momento. É o que se pode extrair do Mandado de Segurança n.º 25.888, no 

qual o Ministro Relator Gilmar Mendes entendeu em seu voto que: 

 
A Lei n° 9.478/97, portanto, disciplina a matéria. Em seu artigo 67, deixa 
explícito que "os contratos celebrados pela Petrobrás, para aquisição de 
bens e serviços, serão precedidos de procedimento licitatório 
simplificado, a ser definido em decreto do Presidente da República". A 
matéria está regulamentada pelo Decreto n° 2.745, de 1998, o qual 
aprova o regulamento licitatório simplificado da Petrobrás. A submissão 
legal da Petrobrás a um regime diferenciado de licitação parece estar 
justificada pelo fato de que, com a relativização do monopólio do 
petróleo trazida pela EC n° 9/95, a empresa passou a exercer a 
atividade econômica de exploração do petróleo em regime de livre 
competição com as empresas privadas concessionárias da atividade, as 
quais, frise-se, não estão submetidas às regras rígidas de licitação e 
contratação da Lei n° 8.666/93. Lembre-se, nesse sentido, que a livre 
concorrência pressupõe a igualdade de condições entre os 
concorrentes. 122 
 

O mesmo entendimento foi adotado, em sede de liminar, no MS 31235/DF, de 

relatoria do Ministro Dias Toffoli, julgado em 26/03/2012, publicado no DJe em 

28/03/12. Contudo, deve-se aguardar o julgamento de mérito dos referidos remédios 

                                                 
120 BRASIL. Tribunal de Contas da União. TC. n.° 006.092/2008-5 ACÓRDÃO Nº 624/2013 – Plenário. 
Relator: Ministro Valmir Campelo. 
 
121 BRASIL. Supremo Tribunal Federal - RE: 441280 RS – RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. DIAS 
TOFFOLI.  
 
122 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 25888 MC, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 
22/03/2006, publicado em DJ 29/03/2006 PP-00011. 
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constitucionais, a fim de que se possa verificar o entendimento que irá prevalecer no 

embate com a jurisprudência do TCU. 

Deve ser ressaltado que sempre prevaleceu na doutrina e jurisprudência123 o 

entendimento que as estatais prestadoras de atividade econômica estão dispensadas 

de licitação quando se tratar de aquisição de produtos ou prestação de serviços 

relacionados com sua atividade-fim, apesar de a Lei Federal n.°8.666/1993 não trazer 

tal previsão como uma das causas de dispensa de licitação.  

Não obstante a Lei Federal n.º 13.303/2016 não trazer a expressa menção 

acerca da finalidade de regulamentação do art. 173, §1° da CF, é certo que a 

mencionada lei traz o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia 

mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou 

comercialização de bens ou de prestação de serviços, na forma do disposto no 

dispositivo constitucional.  

No entanto, a primeira questão que deve ser salientada é que o art. 1° deixa 

claro que a norma é referente ao “estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de 

economia mista e de suas subsidiárias, abrangendo toda e qualquer empresa pública e 

sociedade de economia mista da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios que explore atividade econômica de produção ou comercialização de bens 

ou de prestação de serviços, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime 

de monopólio da União ou seja de prestação de serviços públicos.” 

Em outras palavras a Lei Federal n.º 13.303/2016 dispõe sobre o estatuto 

jurídico da totalidade das empresas públicas e sociedades de economia mista da União, 

                                                 
123 “1) enquanto essa lei específica não for editada, prevalece a situação vigente, ou seja, a sujeição da 
administração pública como um todo, inclusive das estatais que explorem atividade econômica, às regras 
gerais de licitação e contratação estabelecidas pela Lei n° 8.666/93, que disciplina o art. 37, XXI, da 
Constituição; 
2) tal sujeição, contudo, não significa que as estatais que explorem atividade econômica estão obrigadas 
a licitar todas suas operações. Considerando que esses entes estão sujeitos ao regime jurídico próprio 
das empresas privadas (CF, art. 173, § 1°, em sua redação anterior à Emenda 19/98), o Tribunal entende 
que eles podem valer-se do instituto da inexigibilidade de licitação ao contratarem os bens e serviços que 
constituam sua atividade-fim.” 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TC 006.244/2004-6. ACÓRDÃO Nº 1.390/2004 – PLENÁRIO. 
Relator: Ministro Marcos Bemquerer Costa.  
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dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Assim, aparentemente, ao editar a 

Lei das Estatais, o legislador entendeu que deveriam prevalecer os argumentos 

jurídicos apresentados na Hipótese 2 acima exposta. Mas é importante analisar se esse 

entendimento adotado pela Lei se encontra em conformidade com o disposto na 

Constituição Federal. 

Considerando a importância jurídica do tema, bem como a sua importância 

econômica, é espantoso que o estatuto das estatais tenha sido publicado quase 19 

anos após sua determinação, constante do art. 173, §1º da CF com a redação dada 

pela EC nº 19/98. Além disso, a aprovação da lei se deu inserida em um contexto de 

pressão popular, clamando por uma maior moralidade administrativa em razão dos 

escândalos de corrupção na estatal Petrobras, divulgada no bojo da Operação Lava-

Jato.  

Assim, surge a suspeita de que a abrangência dada à norma pode ter sido em 

função do fato de que o objetivo era dar uma satisfação imediata à sociedade acerca de 

uma mudança de paradigmas e de moralização indiscriminada na Administração.  

Apesar de toda celeuma jurídica acerca de todo o regime jurídico aplicável às 

estatais prestadoras de atividades econômicas, o tema mais aguardado para ser 

regulamentado e que ganhou mais notoriedade no caso da Petrobras – que foi o 

estopim para a aprovação da Lei das Estatais – é relativo ao regime licitatório.  

Assim, vale realizar uma análise nos trâmites e pareceres que levaram à 

aprovação da Lei das Estatais, a fim de descobrir as razões que orientaram o legislador 

ordinário a estabelecer o tratamento homogêneo. 

 

4.3.1 Trâmites da Lei Federal n.º 13.303/2016 
 

O trâmite da Lei Federal n.º 13.303/2016 teve início no Senado Federal, por 

meio do PLS n.º 555/2015, oriundo da conclusão do Relatório nº 1/2015 da Comissão 

Mista do Congresso Nacional. No anexo ao avulso inicial da matéria, o Relator deixa 

claro que, assim como expressamente previsto no texto aprovado da lei, a delimitação 

do âmbito de aplicabilidade das disposições legais trazidas pelo projeto refere-se  a 

toda e qualquer empresa pública e sociedade de economia mista, da União, dos 
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Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive as que exploram atividade 

econômica em sentido estrito, as que prestam serviços públicos e as que exploram 

atividade econômica sujeita ao regime de monopólio da União.  

No entanto, no que tange especificamente ao tema de licitações e contratos 

havia uma restrição da aplicação apenas em referência às estatais prestadoras de 

atividade econômica, em textual:  

 
O segundo título está estruturado em três capítulos (licitações, contratos 
e fiscalização pelo Estado e sociedade) e trata das disposições 
aplicáveis somente às empresas estatais que atuam no setor produtivo. 
A restrição se justifica, pois, as demais empresas estatais (empresas 
dependentes) já se submetem às regras próprias dos órgãos e 
entidades públicos, uma vez que, pela natureza de sua atuação, se 
assemelham muitos mais a estes do que às empresas estatais atuantes 
no setor produtivo, no que diz respeito às suas contratações e 
administração financeira e orçamentária. 
As normas que dizem respeito às licitações e contratos, em sua 
essência, não inovam quanto ao texto do Projeto de Lei do Senador 
Tasso Jereissati, apenas foram aperfeiçoadas com a colaboração de 
técnicos do Tribunal de Contas da União e com sugestões enviadas pela 
Petrobras, além de outras colhidas nas audiências públicas realizadas 
no âmbito desta Comissão. (Grifo nosso) 
 
 

Nesse sentido, no avulso inicial, o Título II do Projeto de Lei tinha a seguinte 
redação: 

 
TÍTULO II 
DAS DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS ÀS EMPRESAS PÚBLICAS, ÀS 
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E ÀS SUAS SUBSIDIÁRIAS 
QUE EXPLOREM ATIVIDADE ECONÔMICA DE PRODUÇÃO OU 
COMERCIALIZAÇÃO DE BENS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
 

Não obstante a previsão acima, que diferenciava a aplicação do regime jurídico 

licitatório, o Senador Antonio Anastasia apresentou a Emenda n.º 1 – Ple, impugnando 

a redação do art. 1° do Projeto de Lei, em razão da abrangência de aplicação da lei 

para toda e qualquer estatal, salientando que as estatais “prestadoras de serviço 

público possuem um regime muito influenciado pelo regime de direito público” e que, 

por outro lado, no regime jurídico aplicável às exploradoras de atividade econômica ”a 

influências de normas de direito público é mitigada, tanto para manter a agilidade 

decisória quanto para evitar a concorrência desleal”. Com base nessas justificativas, 
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conclui o Senador que a Lei em discussão não deveria abranger as estatais 

prestadoras de atividade econômica.    

Em seguimento o mesmo Senador apresentou a Emenda n.º 3, com o objetivo 

de acrescentar o §3º ao art.27124, no qual havia a exclusão da aplicação da lei às 

contratações próprias da atividade negocial da empresa, sob a justificativa de que “não 

faz sentido que, nos casos em que a empresa estiver desempenhando sua atividade 

negocial prevista no objeto social, e, portanto, submetida ao regime de livre 

concorrência, seja submetida a regime custoso e demorado análogo ao previsto na lei 

de licitações e contratos administrativos”.  

Com isso, verifica-se que as emendas apresentadas pelo Senador apresentam 

grande preocupação em criar um regime jurídico às estatais prestadoras de atividade 

econômica análogo ao das empresas do setor privado, a fim de viabilizar a 

concorrência em condições de igualdade.  

No entanto, em 08/09/2015 foi apresentada a Emenda n.º 30 pelo Senador 

Delcídio do Amaral, contendo um substitutivo ao projeto de Lei, de acordo com o qual o 

texto seria aplicável exclusivamente às estatais prestadoras de atividade econômica, 

com a finalidade de adequar o texto ao disposto no art. 173, §1° da CF, conforme se 

extrai das justificativas apresentadas pelo Senador: 

 

Apresentamos o presente substitutivo ao projeto de lei, por entendermos 
que o texto apresentado requer ajustes de forma e de conteúdo para 
adequar-se ao disposto na Constituição da República e à realidade de 
diversas empresas estatais de pequeno e médio portes, sobretudo as 
estaduais, distritais e municipais.  
Inicialmente, readequamos o escopo da lei, a fim de compatibilizá-la 
com o disposto no § 1º do art. 173 da Constituição. De fato, de acordo 
com esse dispositivo, deve ser estabelecido um Estatuto das empresas 
públicas, das sociedades de economia mista e de suas subsidiárias que 
explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens 
ou de prestação de serviços.  

                                                 
124 "Art. 27 [...] 
§3° Ficam excluídas da incidência das disposições deste Título, as contratações próprias da atividade 
negocial prevista no objeto social das estatais, inclusive a venda de bens cuja incorporação ao patrimônio 
haja derivado de procedimentos judiciais, dação em pagamento ou permuta, para a liquidação ou 
amortização de operações; e as operações realizadas no âmbito do mercado de capitais, 
compreendendo a subscrição de quotas de fundos de investimentos com bens.” 
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Note-se, por oportuno, que a legislação de que trata o § 1º do art. 173: 
a) tem caráter nacional, isto é, vincula todos os entes federados; e b) 
limita-se às estatais exploradoras de atividade econômica.  
Essa questão, a nosso ver, não foi adequadamente observada no 
projeto de lei aprovado pela Comissão Mista, que pretendeu abarcar 
toda e qualquer empresa estatal. Isso porque o regime das estatais 
prestadoras de serviços públicos é diferente daquele que rege as 
exploradoras de atividade econômica. Nesse sentido, destaca-se a 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a 
imunidade tributária dos Correios e a impenhorabilidade de seus bens 
(ver, p.ex., ADPF 46/DF e RE 601392/PR). (Grifo nosso) 
 

Em seguida, em 15/09/2015, o Senador Walter Pinheiro apresentou a 

Emenda n.°87, na qual consta um projeto substitutivo aplicável apenas às estatais que 

explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de 

prestação de serviços. 

Posteriormente, em 15/12/2015, o Senador Roberto Requião apresentou a 

emenda n. ° 93, alterando a redação do art. 1° da proposta inicial para que conste na 

redação que a lei dispõe sobre o estatuto jurídico das estatais exploradoras de 

atividade econômica, bem como a emenda n.º 97, na qual consta um projeto 

substitutivo aplicável apenas às estatais que explorem atividade econômica de 

produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviço. 

Por fim, da análise do relatório constante do Parecer n.º 1.188/2015, de 

relatoria do Senador Tasso Jereissati, percebe-se que, apesar da alteração da redação 

de vários dispositivos, a regra de aplicabilidade do projeto de lei continuou o mesmo, ou 

seja, a lei aplica-se a todas as estatais, mas o Título II, que refere-se às normas de 

contratação, traz regras aplicáveis somente às empresas públicas, sociedades de 

economia mista e suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou 

comercialização de bens ou prestação de serviços. 

Assim, a matéria foi levada à votação em 15/03/2016, sessão na qual foi 

aprovado o substitutivo constante da emenda n.º 108, da qual, sem justificativa 

apresentada, o Título II passou a ser aplicável a todas as estatais, de acordo com a 

seguinte redação: 

 

TÍTULO II 
“DAS DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS ÀS EMPRESAS PÚBLICAS, ÀS 
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E ÀS SUAS SUBSIDIÁRIAS 



96 
 

QUE EXPLOREM ATIVIDADE ECONÔMICA DE PRODUÇÃO OU 
COMERCIALIZAÇÃO DE BENS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 
AINDA QUE QUE SEJA ATIVIDADE ECONÔMICA SUJEITA AO 
REGIME AO REGIME DE MONOPÓLIO DA UNIÃO OU SEJA DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS” 
 
 

Pela leitura da ata da sessão constata-se que a única menção ao tema foi 

levantada pelo Senador Antônio Anastasia, que parece estar convencido que a lei não 

seria aplicável às estatais prestadoras de atividade econômica, em textual:  

 

O projeto do Senador Tasso avança muito. Havia, em um primeiro 
momento – e eu mencionei isso na discussão original que aconteceu, 
ainda no ano passado, neste plenário –, uma dúvida original que 
felizmente foi sanada, eminente Senador Lasier, que se trata 
exatamente da questão relativa à distinção da empresa pública da 
sociedade de economia mista, que presta ou não atividade econômica.  
E aí havia um grande risco. Nós jamais poderemos considerar que uma 
empresa pública, especialmente essa que presta serviço público e não 
presta atividade econômica, seja submetida a esse estatuto. Ela tem que 
estar submetida evidentemente ao regime de direito privado, sem novas 
benesses, porque ela não pode se beneficiar disso, enquanto aquela 
que é de direito privado, mas que explora atividade econômica, tem que 
se equiparar às demais, sob pena de ter alguma vantagem de 
competição, criando distorção no mercado. 125 
 
 

Uma vez aprovada, a matéria foi encaminhada à Câmara dos Deputados, 

tendo tramitado como Projeto de Lei n.º 4.918, cuja relatoria foi designada ao Deputado 

Arthur Maia. Deve ser destacado que, apesar da Lei Federal n.°13.303/2016 ter sido 

aprovada com a redação do Título II acima transcrito, consta do relatório apresentado 

ao plenário pelo Deputado Relator que o título II “traz disposições aplicáveis às 

empresas públicas, às sociedades de economia mista, e às suas subsidiárias que 

explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de 

prestação de serviços”.  

Na Câmara foram apresentadas 22 emendas ao projeto de lei, mas 

nenhuma referente ao Título II, ponto que foi aprovado na forma como encaminhado 

pelo Senado.  

                                                 
125 Disponível em: 
˂http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?tipDiario=1&datDiario=16/03/2016&paginaDireta=00048#˃

. Acesso em: 09 out. 2017. 
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Pela análise realizada, parece que a questão da aplicação do mesmo 

regime licitatório tanto às estatais que prestam serviço público, quanto às que exploram 

atividade econômica, foi diversas vezes levantada no Congresso Nacional, mas não 

debatida suficientemente, de forma que não deixa claro se essa foi uma opção do 

Poder Legislativo. 

Deste modo, a partir dos documentos legislativos disponibilizados, não foi 

possível extrair a razão pela qual foi entendido que deve ser aplicado o mesmo regime 

jurídico às estatais que prestam serviço público e às que exploram atividade econômica.  

 

4.4 ENTENDIMENTOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  
 

 

Inicialmente, é importante destacar que não foi localizado no âmbito do STF 

decisão que trate especificamente do regime jurídico licitatório que seria aplicável às 

estatais prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividades econômicas. E 

essa ausência de julgados tem um motivo lógico, que consiste que o entendimento do 

TCU era no sentido de que, até que viesse a lei que regulasse o regime jurídico das 

estatais, a estas seria aplicado o regime jurídico estabelecido na Lei Federal n. º 

8.666/1993. 

Por sua vez, teriam interesse jurídico em recorrer ao judiciário apenas aquelas 

estatais exploradoras de atividades econômicas que possuíssem previsão legal 

específica para elaboração do seu regime126. Assim, verificam-se diversos Mandados 

de Segurança impetrados pela Petrobras no STF, não é discutida essa suposta divisão 

no regime jurídico, mas apenas visa garantir o direito de aplicação do seu regime 

específico.  

No entanto, é importante expor o posicionamento do Supremo Tribunal Federal 

acerca da expressão “exploração de atividade econômica” prevista no caput do art. 173 

da Constituição Federal.  

Assim, analisadas as decisões do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que a 

Corte Suprema tem adotado uma postura de reconhecer a aplicação de regimes 

                                                 
126 Eletrobrás (art. 15, §2° da Lei n.º 3.890-A), Petrobras (arts. 67 e 68 da Lei Federal n.º 9.478/1997) e 
Empresa Brasil Comunicação (art. 25 da Lei Federal n.º 11.652/2008). 
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jurídicos diversos às estatais que prestam serviços públicos das que exploram 

atividades econômicas em sentido estrito, considerando que a expressão “exploração 

de atividade econômica” prevista no art. 173 deve ser entendida em seu sentido estrito, 

conforme se extrai da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n.º 1.642127: 

Distinção entre empresas estatais prestadoras de serviço público e 
empresas estatais que desenvolvem atividade econômica em sentido 
estrito. (...). As sociedades de economia mista e as empresas públicas 
que explorem atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas, 
nos termos do disposto no § 1º do art. 173 da Constituição do Brasil, 
ao regime jurídico próprio das empresas privadas. (...). O § 1º do art. 
173 da Constituição do Brasil não se aplica às empresas públicas, 
sociedades de economia mista e entidades (estatais) que prestam 
serviço público. 
 

Nesse sentido, especificamente no que tange à aplicação do regime tributário, 

considerando que o art. 173, §1°, II da CF submete as estatais que exploram atividade 

econômica ao mesmo regime jurídico das empresas privadas e que o §2° do mesmo 

artigo veda a criação de privilégios fiscais não extensíveis às empresas do setor 

privado, o STF tem entendido que a essas estatais deve ser aplicado o mesmo regime 

jurídico das empresas privadas, sob pena de violação dos princípios da livre-

concorrência. Dentre diversos julgados colacionáveis transcreve-se o RE n.º 

253.472/SP128, cujo Acórdão é de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, em razão do 

julgado trazer as premissas que devem ser consideradas para a aplicação da 

imunidade tributária recíproca129:  

 
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE 
ECONOMIA MISTA CONTROLADA POR ENTE FEDERADO. 
CONDIÇÕES PARA APLICABILIDADE DA PROTEÇÃO 
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA. COMPANHIA 
DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (CODESP). 
INSTRUMENTALIDADE ESTATAL. ARTS. 21, XII, f, 22, X, e 150, VI, a 
DA CONSTITUIÇÃO. DECRETO FEDERAL 85.309/1980.  
1. IMUNIDADE RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO.  

                                                 
127 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 1.642, rel. min. Eros Grau, j. 3-4-2008, P, DJE de 19-9-
2008. ARE 689.588 AgR, rel. min. Luiz Fux, j. 27-11-2012, 1ª T, DJE de 13-2-2012. 
 
128 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE n.°253.472/SP, Relator o Ministro Eros Grau, 1ª Turma, DJ de 
20.4.07. 
 
129 A contrário sensu, no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.° 285.716, o STF afastou a 
aplicação da imunidade tributária à Petrobras, tendo em vista que a estatal é destinada à exploração de 
atividade econômica.   
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Segundo teste proposto pelo ministro-relator, a aplicabilidade da 
imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a da Constituição) deve 
passar por três estágios, sem prejuízo do atendimento de outras normas 
constitucionais e legais: 
 1.1. A imunidade tributária recíproca se aplica à propriedade, bens e 
serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes 
do ente federado, cuja tributação poderia colocar em risco a respectiva 
autonomia política. Em consequência, é incorreto ler a cláusula de 
imunização de modo a reduzi-la a mero instrumento destinado a dar ao 
ente federado condições de contratar em circunstâncias mais 
vantajosas, independentemente do contexto.  
1.2. Atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a 
aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser 
submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de 
riqueza e deixarem a salvo a autonomia política.  
1.3. A desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a 
quebra dos princípios da livre-concorrência e do exercício de atividade 
profissional ou econômica lícita. Em princípio, o sucesso ou a 
desventura empresarial devem pautar-se por virtudes e vícios próprios 
do mercado e da administração, sem que a intervenção do Estado seja 
favor preponderante. 
 
2. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA. CONTROLE ACIONÁRIO 
MAJORITÁRIO DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE INTUITO LUCRATIVO. 
FALTA DE RISCO AO EQUILÍBRIO CONCORRENCIAL E À LIVRE-
INICIATIVA. 
Segundo se depreende dos autos, a Codesp é instrumentalidade estatal, 
pois: 
2.1. Em uma série de precedentes, esta Corte reconheceu que a 
exploração dos portos marítimos, fluviais e lacustres caracteriza-se 
como serviço público. 
2.2. O controle acionário da Codesp pertence em sua quase totalidade à 
União (99,97%). Falta da indicação de que a atividade da pessoa 
jurídica satisfaça primordialmente interesse de acúmulo patrimonial 
público ou privado. 
2.3. Não há indicação de risco de quebra do equilíbrio concorrencial ou 
de livre-iniciativa, eis que ausente comprovação de que a Codesp 
concorra com outras entidades no campo de sua atuação. 
 3. Ressalva do ministro-relator, no sentido de que ' cabe à autoridade 
fiscal indicar com precisão se a destinação concreta dada ao imóvel 
atende ao interesse público primário ou à geração de receita de 
interesse particular ou privado'. 
Recurso conhecido parcialmente e ao qual se dá parcial provimento. 
 

 
Deste modo, o Tribunal deixa claro que o objetivo da norma contida no art. 173 é 

resguardar que eventuais benefícios atribuídos às estatais exploradoras de atividades 

econômicas, no caso decorrentes de desoneração, não deve ter como efeito colateral 
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relevante a quebra dos princípios da livre-concorrência e do exercício de atividade 

profissional ou econômica. 

 Nesse mesmo sentido, diferenciando as estatais prestadoras de serviço público 

e exploradoras de atividades econômicas, encontra-se o posicionamento do Tribunal 

acerca do regime de bens, conforme se extrai do RE. 220.907-RO 130: 

 

É preciso distinguir as empresas públicas que exploram atividade 
econômica, que se sujeitam ao regime jurídico próprio das empresas 
privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias (C.F., 
art. 173, § 1º), daquelas empresas públicas prestadoras de serviços 
públicos, cuja natureza jurídica é de autarquia, às quais não tem 
aplicação o disposto no § 1º do art. 173 da Constituição, sujeitando-se 
tais empresas prestadoras de serviço público, inclusive, à 
responsabilidade objetiva (C.F., art. 37, §6º)  
 
No caso, tem-se uma empresa pública prestadora de serviço público – a 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT – o serviço postal 
(C.F., art. 21, X). Além de não estar, portanto, equiparada às empresas 
privadas, integram o conceito de fazenda pública.  
Assim, os seus bens não podem ser penhorados estando ela sujeita à 
execução própria das pessoas públicas: CF., art. 100. 
Neste sentido, aliás o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 
100.433-RJ, Relator o Ministro Sydney Sanches (RTJ 113/786). NO RE 
204.653 – RS, o eminente Relator, Ministro Maurício Corrêa, negou 
seguimento ao recurso extraordinário, sustentando a impenhorabilidade 
dos bens da ECT (DJ 25.02.98). 

 

Assim, verifica-se que as decisões do STF são no sentido de que o 

mandamento contido no art. 173 da CF deve ser aplicado exclusivamente às empresas 

públicas e às sociedades de economia mista que explorem serviços públicos e que 

esse entendimento se fundamenta na vontade da Constituição de que o Estado-

empresário não tenha privilégios em relação aos particulares, a fim de garantir a livre-

concorrência. Se houver monopólio, não há concorrência; não havendo concorrência, 

desaparece a finalidade do disposto no § 1º do art. 173.   

                                                 
130 Neste sentido: RE 172.816/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, Pleno, maioria, DJ 13.5.1994; RE 
220.906/DF, rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, maioria, DJ 14.11.2002; RE 356.711/PR, rel. Min. Gilmar 
Mendes, 2ª Turma, maioria, DJ 07.4.2006; AI 390.212/PR, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 15.3.2007 e 
RE 419.875/RO, rel. Min. Eros Grau, DJE 10.11.2008. RE. 220.907-RO. Relator Ministro Carlos Veloso. 
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Tanto é assim que, no RE 599.628/DF131, não obstante a discussão acerca da 

natureza jurídica da geração de energia elétrica132, ficou decidido que não se aplica aos 

bens das Centrais Elétricas do Norte do Brasil (Eletronorte), subsidiária da Eletrobrás, o 

regime jurídico de bens da fazenda pública, mas sim da iniciativa privada, tendo em 

vista a atuação em regime de concorrência no mercado e o objetivo da empresa de 

distribuir lucros aos acionistas.  

Nesse sentido, a jurisprudência vem evoluindo para acabar com a 

dicotomização na separação dos regimes em função das atividades exercidas pelas 

estatais, de forma a realizar a análise acerca da aplicação do disposto no art. 173, §1º 

da CF considerando se a estatal está inserida em um ambiente de competição ou não, 

nesse sentido podemos citar o Recurso Extraordinário n.º 172.816133: 

 

A norma do art. 173, §1º da CF aplica-se às entidades públicas que 
exercem atividade econômica em regime de concorrência, não tendo 
aplicação às sociedades de economia mista ou empresas públicas que, 
embora exercendo atividade econômica, gozam de exclusividade. O 
dispositivo constitucional não alcança, com maior razão, sociedade de 
economia mista federal que explora serviço público, reservado à união134 

 

Isto posto, como já adiantado no início do presente tópico, não foi localizado no 

âmbito do STF decisão que trate especificamente do regime jurídico licitatório que seria 

aplicável às estatais prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividades 

econômicas. Contudo, com o advento da Lei Federal n.° 13.303/2016, a Federação 

                                                 
131 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 599.628, rel. min. Carlos Britto, red. p/ acórdão min. Joaquim 
Barbosa, j. 25.05.20116. 
 
132 Apesar da exploração dos serviços e instalações de energia elétrica estar contemplado no rol de 
competências da União (art. 21, XII, b), após a criação da figura do produtor independente de energia 
elétrica pela Lei n.° 9.074/1995 e da desverticalização do setor para atuação da geração de energia em 
regime de concorrência, iniciaram-se amplos debates para discutir se a geração de energia continua a 
ser considerado como serviço público ou não. 
 
133 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 172.816, Relator Ministro Paulo Brossard, DJ 13/05/1994.  
 
134 O entendimento pode ser mantido mesmo considerando que o RE 172.816 foi julgado em 13/05/1994, 
época na qual vigorava a antiga redação do art. 173, §1° da CF, que assim dispunha: “§ 1º A empresa 
pública, a sociedade de economia mista e outras entidades que explorem atividade econômica sujeitam-
se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e 
tributárias”. Isto porque, mesmo na antiga redação, o objetivo do dispositivo constitucional era 
estabelecer um regime jurídico diferenciado à estatais exploradoras de atividade econômica que 
atuassem em regime de competição.  
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Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal – FENAEE e a  

Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro - CONTRAF/CUT, 

interpuseram uma Ação Direta de Inconstitucionalidade contestanto o tratamento 

isonômico dado às estatais exploradoras de atividade econômica e prestadoras de 

serviço público dado pela referida Lei.  

No entanto, até o fechamento da presente dissertação ainda não havia qualquer 

decisão no processo.  
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5 SOLUÇÃO DO APARENTE CONFLITO DAS NORMAS CONSTITUC IONAIS 
 
 

Expostas as possibilidades de interpretação cabíveis a partir da interpretação 

conjunta dos artigos 173, §1º e art. 22, XXVII da CF, bem como a adoção pelo 

legislador ordinário, na edição da Lei Federal n.º 13.303/2016, do entendimento que a 

determinação contida no art. 173, 1º da CF é referente às atividades econômica em 

sentido amplo, de maneira que deve ser aplicado o mesmo regime jurídico às estatais 

prestadoras de serviço público e  às exploradoras de atividades econômicas, cumpre, 

neste momento, realizar uma pesquisa acerca dos fundamentos constitucionais 

referentes à matéria licitatória nas estatais, a fim de apurar se o regime estabelecido na 

Lei das Estatais encontra-se em conformidade com a Constituição Federal.  

Nas palavras de CARLOS MAXIMILIANO135, quando se verifica a ocorrência de  

uma contradição, deve o hermeneuta “desconfiar de si; presumir que não compreendeu 

bem o sentido de cada um dos trechos ao parecer inconciliáveis, sobretudo se ambos 

se acham no mesmo repositório. Incumbe-lhe preliminarmente fazer a tentativa para 

harmonizar os textos”. 

Em decorrência da unidade sistêmica da Constituição, a ideia de concordância 

prática deve necessariamente direcionar a atividade do intérprete na concretização da 

norma: nenhuma disposição constitucional pode ser vista como particular ou isolada, 

como corpo estranho ao seu entorno.136 

Assim, ao identificar uma suposta antinomia, cabe ao intérprete utilizar todos os 

meios interpretativos disponíveis, a fim de extrair a melhor interpretação, de acordo com 

a qual seja possível a convivência de ambas as normas no ordenamento jurídico. 

Deste modo, para tentar alcançar a concordância das normas, categorizo os 

resultados da pesquisa realizada sob a perspectiva dos métodos tradicionais de 

interpretação das normas jurídicas. Tal metodologia tem sua gênese no magistério 

clássico de Savigny, fundador da Escola Histórica do Direito, e que, em seu sistema, 

                                                 
135 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 
109. 
 
136 GARCIA, Emerson. Conflito entre normas constitucionais: esboço de uma teoria geral. 2 ed. Saraiva, 
2015.  
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distinguiu os métodos que hoje são denominados gramatical, sistemático e histórico. 

Posteriormente, foram acrescentados pela doutrina os métodos lógico e teleológico. 137 

Entre os doutrinadores que se dedicam ao estudo da Hermenêutica 

Constitucional, pode-se verificar que há um certo consenso entre os autores de que, a 

despeito da pluralidade de elementos acima mencionados, a interpretação é una, de 

maneira que nenhum método deve ser absolutizado: os diferentes meios empregados 

ajudam-se uns aos outros, combinando-se e controlando-se reciprocamente138.  

Apesar das críticas à utilização do método clássico, utilizo-me das palavras de 

RAÚL CANOSA USERA139, para o qual a transcendental missão do intérprete consiste 

em ordenar a pluralidade de elementos que se acham à sua disposição. É, pois, o que 

passar-se-á a expor. 

 

5.1 MÉTODO LITERAL OU GRAMATICAL 
 
 

Para sua efetivação, o método literal “funda-se nos conceitos contidos na norma 

e nas possibilidades semânticas das palavras que integram seu relato”140. O intérprete 

toma como base a literalidade do texto normativo. Assim, procura retirar a significação 

da norma com a sua simples leitura. Na verdade, a interpretação gramatical “tem na 

análise léxica apenas um instrumento para mostrar e demonstrar o problema, não para 

resolvê-lo”141. Para KARL LARENZ142, essa interpretação consiste na “compreensão do 

                                                 
137 Muitos doutrinadores criticam a aplicação do método clássico em razão de seus elementos se 
limitarem à lei, de forma que a aplicação desse método seria uma justificativa, primeiro da Escola 
Histórica do Direito, e depois dos positivistas, de impedir outras construções que não fossem impostas 
através da lei.  
 
138 FERRARA, Francesco.  Interpretação e aplicação das leis. Coimbra: Armenio Amado, 1963.  p. 131.  
 
139 USERA, Raúl Canosa, Interpretación constitucional y fórmula política. apud BARROSO, Luís 
Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. 7. ed. Saraiva, 2008. p. 129. 
 
140 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais 
e a construção do novo modelo. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 317. 
 
141 Id. Interpretação e Aplicação da Constituição. 7 ed. Saraiva, 2008. p. 128. 
  
142  KARL LARENZ, Metodología de la ciencia del derecho, 1966 (no original alemão, Methodenlehre der 
Rechtswissenschaft) apud Ricardo Lobo Torres. Normas de interpretação e integração do direito 
tributário. 1983. p. 126. 
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sentido possível das palavras, servindo esse sentido como limite da própria 

interpretação. A letra da norma, assim, é apenas o ponto de partida da atividade 

hermenêutica”.143 

Deste modo, as possibilidades de interpretação possíveis a partir da 

interpretação literal já foram expostas no capítulo anterior.  

5.2 MÉTODO HISTÓRICO E TELEOLÓGICO (MENS LEGISLATORIS) 
 

A interpretação histórica analisa as funções do comportamento e das 

instituições sociais no momento em que ocorreu a gênese da norma. Um dos recursos 

que o intérprete pode utilizar para descobrir sua gênese são os precedentes 

normativos, ou seja, as normas que vigoraram no passado antes da nova norma, 

comparam-se ambas para entender os motivos condicionantes de sua criação. Outro 

meio utilizado na interpretação histórica são os chamados trabalhos preparatórios, isto 

é, projetos de lei, debates nas assembleias legislativas, pareceres, emendas e suas 

justificativas.144 

Já a interpretação teleológica busca encontrar o fim a que a norma se destina e 

é analisada sob os enfoques objetivo e subjetivo. Pela teoria objetiva busca-se a 

fixação e o alcance da lei, ou seja, os fins colimados pela lei (mens legis)145. Pela teoria 

subjetiva busca-se a intenção do legislador ao elaborar determinada norma jurídica 

(mens legislatoris). 

A interpretação histórica e a faceta subjetiva da interpretação teleológica (mens 

legislatoris) serão analisadas conjuntamente, em razão de ambas apresentarem o 

mesmo tipo de pesquisa relacionada aos trabalhos preparatórios dos dispositivos em 

análise. Deste modo, passar-se-á a analisar os trabalhos preparatórios, tanto da 

redação original da Constituição de 1988, quanto da Emenda Constitucional n. º 19/98.  

 

                                                 
143 FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 5. Ed. 
São Paulo: Atlas. p. 261. 
 
144 Ibid., p. 299. 
 
145 NADER, Paulo. Introdução ao estudo do direito. 17 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 324-325. 
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5.2.1 Trâmites e debates da Assembleia Constituinte   
 

 

Diante da inexistência de tratamento constitucional acerca do regime de 

contratações até a Constituição de 1988, e considerando a diversidade de leis dos 

diversos entes federativos sobre a matéria, bem como a preocupação com a 

transparência da contratação pública no período de redemocratização, que exigia uma 

legislação mais detalhada e, especialmente, que estabelecesse normas gerais válidas 

em todo país, a constitucionalização do procedimento de escolha dos contratados do 

Estado buscou ser uma resposta à problemática que se verificava à época.  

Desse modo, a redação original da Constituição federal de 1988 foi aprovada 

com a seguinte redação relacionada à aplicação do regime licitatório das estatais: 

 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as 
modalidades, para a administração pública, direta e indireta, incluídas as 
fundações instituídas e mantidas pelo poder público, nas diversas 
esferas de governo, e empresas sob seu controle;  
 
 Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:  
 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de 
licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 
lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações 
 
Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a 
exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida 
quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a 
relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.  
 
 § 1º A empresa pública, a sociedade de economia mista e outras 
entidades que explorem atividade econômica sujeitam-se ao regime 
jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações 
trabalhistas e tributárias.  
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Dessa leitura da redação original dos dispositivos constitucionais é possível 

extrair duas conclusões: 

A primeira é que o art. 173, §1° da Constituição Federal determinava a sujeição 

ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto as obrigações trabalhistas e 

tributárias às empresas públicas, sociedades de economia mista, bem como às outras 

entidades estatais que explorem atividade econômica. 

A outra conclusão é no sentido de que toda a Administração Pública, aqui 

incluindo as empresas públicas e as sociedades de economia mista, 

independentemente de prestarem serviços públicos ou explorarem atividades 

econômicas, deveria se submeter ao mesmo regramento jurídico de licitação pública. 

Deste modo, verificado que a redação original da Constituição de 1988 não 

estabelecia um regime jurídico licitatório diferenciado para as estatais, a dúvida que 

resta é se a expressão “atividade econômica” empregada no art. 173 da CF, que 

objetiva sujeitar as empresas estatais ao regime jurídico próprio das empresas privadas, 

refere-se às atividades econômicas em sentido amplo ou estrito.  

Isto porque, como se verá adiante, a alteração promovida pela Emenda 

Constitucional n. º19/1998 fez incluir no rol desse regime jurídico paralelo ao aplicado à 

iniciativa privada, prevista no art. 173 da CF, também o regime jurídico licitatório. Diante 

dessas inconclusões se faz necessário recorrer às raízes da Constituição Federal de 

1988 a fim de se entender a real intenção. 

O processo de elaboração da Constituição foi iniciado pela instituição da 

Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, conhecida também por Comissão 

Afonso Arinos, ou, Comissão dos Notáveis, criada pelo então presidente José Sarney, 

por meio do Decreto nº 91.450/1985, cujo objetivo era preparar um anteprojeto de 

Constituição a ser oferecido à Assembleia Nacional Constituinte que seria convocada.  

Como se sabe, o Presidente José Sarney não encaminhou o anteprojeto da 

Comissão à Assembleia Nacional Constituinte; e não o fez por duas razões contrárias 

ao seu pensamento político, quais sejam, o forte conteúdo social progressista e a 

adoção do sistema parlamentarista de governo. Apesar disso, tendo mandado publicar 

o anteprojeto no Diário Oficial da União, os constituintes nele se abeberaram para fazer 
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suas propostas constitucionais. Daí decorreram claras influências do anteprojeto que se 

materializaram no texto da Constituição.146  

O anteprojeto elaborado pela Comissão trazia a seguinte redação:  

 

Art. 320 – Na exploração da atividade econômica, as empresas públicas 
e as sociedades de economia mista reger-se-ão pelas normas aplicáveis 
à empresa privada, incluído o direito do trabalho e o das obrigações. 
  
Parágrafo único – A empresa pública que explorar atividade não 
monopolizada ficará sujeita ao mesmo tratamento, assim como ao 
regime tributário, aplicado às empresas privadas que com ela competem 
no mercado. 

 

Percebe-se que apesar da redação do caput do art. 320 do Anteprojeto ser 

muito similar à redação originária do art. 173, §1º da CF, o Anteprojeto trazia um 

parágrafo único que demandava que a empresa pública que explorasse atividade não 

monopolizada ficaria sujeita ao mesmo tratamento, assim como ao regime tributário, 

aplicado às empresas privadas que com ela competissem no mercado, revelando uma 

preocupação com a simetria concorrencial dessas entidades. 

A partir desta redação, que posteriormente serviu de inspiração para a 

elaboração do art. 173 da CF, parece que a preocupação com a simetria concorrencial 

estava mais voltada a proteger a iniciativa privada da intervenção do Estado na 

economia, por meio das estatais, com benefícios que inviabilizassem a justa 

competição e não tornar a estatal mais competitiva.   

No que tange aos trâmites na Assembleia Nacional Constituinte, verifica-se que, 

desde o Substitutivo n.º 1 até o texto promulgado, a redação do art. 173 passou por 

algumas alterações, mas nenhuma que produzisse efeito à compreensão da expressão 

“exploração de atividade econômica” que se pretende alcançar. 147 

As discussões do texto constitucional na Assembleia Nacional Constituinte 

tiveram início nas 24 Subcomissões Temáticas, agrupadas em 8 Comissões Temáticas. 

                                                 
146 LIMA, João Alberto de Oliveira; PASSOS, Edilenice; NICOLA, João Rafael. A gênese do texto da 
Constituição de 1988. Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2013. Disponível em: 
˂http://www.senado.gov.br/publicacoes/GeneseConstituicao/pdf/genese-cf-1988-1.pdf˃. Acessado em: 
26 ago. 2017. 
 
147 Ibid., p. 302. 



109 
 

Após aprovado na Subcomissão, o texto seguiu para a Comissão Temática respectiva, 

onde foram elaborados os capítulos por temas.  

Em análise dos documentos da Assembleia Nacional Constituinte 

disponibilizados no site da Câmara dos Deputados não se encontra nenhuma referência 

de opção direta acerca do entendimento da função desempenhada pelas estatais, ou 

seja, se desempenhariam atividade econômica em sentido amplo ou estrito, bem como 

acerca do regime jurídico licitatório aplicável. 

No que tange à ausência de tratamento da questão do regime jurídico licitatório, 

a razão é lógica, uma vez que essa previsão de tratamento diferenciado à matéria 

licitatória das estatais exploradoras de atividade econômica só foi incluída no texto 

constitucional por meio da Emenda n.º 19/1998. 

Contudo, para tentarmos entender a real intenção do constituinte, vale realizar 

um encadeamento de ideias apresentadas.  

A partir da leitura da transcrição da audiência pública148 realizada pela 

Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Atividade 

Econômica, na qual foi discutido o tema “Empresa Estatal e seu Controle pela 

Sociedade”, é possível extrair que as estatais são sempre tratadas como voltadas 

exclusivamente à prestação de atividades econômicas, mas em nenhum momento nos 

debates é tratada de alguma divisão entre serviços públicos e exploração de atividades 

econômicas, e nem mesmo acerca da divisão entre exploração de atividade econômica  

em sentido estrito ou em sentido amplo.  

No entanto, verifica-se que as discussões, em termos gerais, giram em torno do 

papel do Estado na intervenção no domínio econômico, discutindo-se o grau de 

aplicação do princípio da subsidiariedade, o que confirmaria o pensamento acima 

exposto, no sentido de que a previsão do art. 173 teria por finalidade garantir a simetria 

concorrencial olhando pelo espectro da iniciativa privada, ou seja, impedindo que a 

Administração Pública tenha vantagens sobre a iniciativa privada quando estiverem 

atuando sob o regime de competição. 

                                                 
148 Audiência Pública realizada em 07/05/1987. Publicada no Diário Oficial da União de 23/07/1987. Disponível em 
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6a. Acessado em 13/10/2017.  
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Contudo, na Comissão da Ordem Econômica, em diversas emendas 

apresentadas é possível verificar uma preocupação em aplicar às estatais o mesmo 

regime jurídico aplicável às empresas privadas em razão da necessidade de viabilizar a 

simetria concorrencial entre elas. Nesse sentido, é o que, a título exemplificativo, pode-

se extrair das justificativas da Emenda 6S-0001-3149, de autoria de Virgílio Távora, por 

meio da qual é solicitada a inclusão de dispositivo, com redação semelhante à redação 

final do art. 173, caput da CF, que determina que na exploração, pelo Estado, de 

atividade econômica, “as empresas públicas e sociedades de economia mista, reger-se-

ão pelas normas aplicáveis às empresas privadas, inclusive quanto ao direito do 

trabalho e das obrigações”. Nos exatos termos da referida emenda foram localizadas 

diversas emendas, com idêntico teor e que apresentam a seguinte justificativa:  

 

Alguns órgãos do Poder Executivo têm baixado normas que vem 
causando dificuldades à atuação das empresas públicas e sociedades 
de economia mista. 
Do exame dessa atividade normativa evidenciam-se alguns dispositivos 
que: 
a) Retiram a flexibilidade de atuação das empresas públicas e das 
sociedades de economia mista da área federal;  
b) Implicam em multiplicações de controles e fiscalizações; 
c) Mostram-se incompatíveis com a superestrutura constitucional e 
legal que rege essas entidades.  
A observação que se pode fazer, a propósito dessa regulamentação 
cerceadora, é que ela atinge, com igual impacto, órgãos da 
administração indireta produtiva, de cuja flexibilidade depende grande 
parte da economia do país, e aqueles que, por sua insuficiência, trazem 
legítimas preocupações ao governo e à sociedade e que estariam a 
reclamar uma intervenção corretiva,  
A médio prazo é de prever a queda nos níveis de eficiência das estatais 
produtivas, em decorrência daquela regulamentação, que afeta a 
firmeza e rapidez das decisões exigidas de qualquer empresa. As 
estatais produtivas terão dificuldade de concorrer em seus respectivos 
setores. O sendo de oportunidade, agilidade, eficiência e rapidez de 
atuação são requisitos essenciais para a sobrevivência no mercado, 
cada vez mais competitivo, e que exige grande flexibilidade.  
Pelos motivos acima, sugere-se a inclusão, no texto constitucional, de 
dispositivo que assegure a esses órgãos da administração indireta o 
mesmo tratamento das empresas privadas, sem prejuízo da supervisão 
ministerial e os plenos poderes da União como sua acionista 
controladora.  

                                                 
149 Disponível em: ˂http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-162.pdf˃. 
Acessado em 19 ago. 2017. 
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Importante salientar que, ao contrário do acima exposto em relação ao 

Anteprojeto, as justificativas das emendas apresentadas demonstram que a intenção 

em dar um tratamento às estatais semelhante ao das empresas privadas reside na 

preocupação em torná-las competitivas em seus respectivos setores, e deve ser 

rememorado que apenas as estatais que exploram atividades econômicas em sentido 

estrito atuam em regime de competição.  

Neste ponto, deve ser salientado que essas justificativas apresentadas pelos 

legisladores variam em função da convicção pessoal de cada legislador e, 

considerando a complexidade do processo de elaboração e aprovação do texto 

constitucional, não podem ser consideradas como a real intenção de toda a constituinte. 

Fora os casos acima tratados, não foram localizadas outras menções ao regime 

jurídico aplicável às estatais, muito menos em relação ao regime jurídico licitatório.  

 

5.2.2 Objetivos e Tramitação da Emenda Constitucion al n.º 19/1998 
 

Como já exposto, a atual redação dos artigos 22, XXVII e art. 173, §1° da CF 

tiveram sua redação dada pela Emenda Constitucional n.º 19/1998, que aprovou a 

denominada Reforma Gerencial do Estado, formulada pelo então Ministro da 

Administração Federal e Reforma do Estado, Bresser Pereira.  

Sobre o objetivo do terceiro ciclo das reformas constitucionais, no qual está 

inserida a referida Emenda, CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO ensina que:  

 

Em rigorosa síntese, cuidaram essas manobras parlamentares de 
desmontar o altaneiro projeto da conquista da soberania nacional no 
campo econômico, da ciência, da tecnologia, da afirmação do trabalho e 
dos setores produtivos de nossa economia, bem como, de um modo 
geral, do progresso coletivo e da emancipação do povo brasileiro, 
vistosamente encampado na Carta Política de 1988. Não foi ao acaso 
que esse grupo de emendas, destinadas a estabelecer, em sede de 
supralegalidade, as vigas mestras do antinacionalismo, se ocuparam de 
importantes temas da ordem econômica, da ordem social, da estrutura 
da administração e do serviço público, bem como do sistema de 
seguridade social e previdenciário, buscando engessar o Estado 
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Brasileiro no receituário amargo do FMI, a que eu já chamei de essa 
“fábrica mundial de infelicidades”. 150 

 

Deste modo, para se tentar alcançar o verdadeiro sentido da alteração 

promovida nos mencionados dispositivos constitucionais, torna-se importante buscar a 

resposta nos fundamentos dessa reforma.  

A exposição de Motivos Interministerial n.º 49/1995, que acompanhava o 

Projeto de Emenda Constitucional, estabelece os seguintes objetivos da reforma 

administrativa:  

• Incorporar a dimensão da eficiência na Administração Pública; 

• Contribuir para o equilíbrio das contas públicas;  

• Viabilizar o Federalismo Administrativo;  

• Romper com formatos jurídicos e institucionais rígidos e uniformizadores; e 

• Enfatizar a qualidade e o desempenho nos serviços públicos. 

 

Apesar dos objetivos acima elencados apresentarem um viés liberalizante e 

desburocratizante, no texto da Exposição de Motivos e no Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado151 -  que define as instituições e estabelece as diretrizes para a 

implantação de uma administração pública gerencial no país - não é tratada a alteração 

dos arts 22, XXVII e 173, §1º da CF.  

Isto porque a alteração de tais dispositivos não constava na proposta original da 

PEC 173/1995, que deu origem à EC n.º 19/1998, e essa alteração só veio à lume com 

a apresentação do substitutivo apresentado, em 08/10/1997, pelo Relator da PEC, o 

Deputado Moreira Franco, mas que não traz qualquer exposição de motivos.  

                                                 
150 CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. “Reforma e Revisão Constitucional”. In: Conferência Nacional da 
Ordem dos Advogados do Brasil. Anais da XVII Conferência Nacional dos Advogados – Justiça: realidade 
e utopia. Brasília: OAB, Conselho Federal, 2000. p. 730.  
151 Disponível em: ˂http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais/catalogo/fhc/plano-
diretor-da-reforma-do-aparelho-do-estado-1995.pdf. Acessado em 02/10/2017˃. Acessado em: 28 out. 
2017. 
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Contudo, constata-se que não se trata de um mero descuido da redação, mas 

que a questão foi analisada pelo Congresso Nacional, conforme se extrai do voto em 

separado152 proferido no trâmite da PEC:   

 

Art. 22 
Remete as normas gerais de licitação das empresas estatais para uma 
lei específica. Haverá, portanto, normas gerais para licitação das 
estatais e normas gerais - diferentes - para licitação da administração 
direta, autárquica e fundacional. Suprime as empresas estatais da 
obrigação de contratar obras, serviços, compras alienações e mediante 
“processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a 
todos os concorrentes”, gerando ambiguidade no que se refere ao 
conteúdo das normas gerais de licitação que deverão obedecer. A 
administração direta, autárquica e fundacional se submeterá a normas 
gerais de licitação que deverão assegurar igualdade de condições a 
todos os concorrentes e somente permitirá as exigências de qualificação 
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações; já as empresas estatais se submeterão a normas gerais que 
não se submetem necessariamente a essas regras, devendo apenas 
dispor sobre “a licitação e contratação de obras, serviços, compras  e 
alienações” muito mais brandas, portanto. 
A proposta, que inova em relação à PEC original, embora possa se 
justificar pela necessidade de assegurar meios de competitividade às 
empresas estatais, não pode ignorar que, tratando-se de processo 
licitatório, prevalece, antes do interesse do administrador – gestor de 
negócios em nome alheio – deve prevalecer o interesse público, 
expresso na igualdade de condições de competição de todos os 
cidadãos. O princípio contido no atual art. 37, XXI, e afastado pelo art. 
22, XXVII proposto pelo Relator, visa exatamente garantir a igualdade de 
condições de competição e de requisitos para todos os concorrentes, 
sem importar, por si, num instrumento de cerceamento da gestão 
competente das empresas estatais. 
  
 

Em seguida, na análise da redação sugerida ao art. 37, XXI, verifica-se o 
seguinte:  

 
A proposta do Relator, combinada com a redação do art. 22, XXVII e 
com o Art. 173 terá o efeito de "flexibilizar" o regime de compras e 
contratações das estatais, liberando-as de atendar aos princípios da 
igualdade de condições e de requisitos previstos neste inciso. As 
empresas ficarão sujeitas apenas às normas gerais, diferenciadas das 

                                                 
152 Voto em separado dos Deputados Marcelo Déda (PT-SE), Maria Laura (PT-DF), Telma de Souza (PT-
SP), Celso Daniel (PT-SP), Ivan Valente (PT-SP) e Waldomiro Fioravante (PT-RS). Disponível em: 
˂http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD07FEV1997.pdf#page=11˃. Acesso em: 01 nov. 2017. 
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aplicáveis à administração direta, autárquica e fundacional, ferindo-se o 
princípio maior da impessoalidade. 
 

Na sessão do dia 17/04/1997, o Deputado Marcelo Déda153 apresentou o 

seguinte requerimento de destaque, que foi rejeitado por votação em globo.  

 
REQUERIMENTO DE DESTAQUE N.º 24 
Senhor Presidente, com base no art. 161, V, do Regimento Interno, 
requeremos destaque das expressões "obedecido o disposto no art. 37, 
XXI", e "nos termos do art. 173, § 12", constantes do inciso XXVII do art. 
22 da CF proposto pelo Substitutivo do Relator, com vistas à sua 
supressão.  
Justificação  
As remissões ao inciso XXI do art. 37 e ao §1º do inciso III do art. 173, 
constantes da redação proposta pelo Relator ao inciso XXVII do art. 22 
da CF, terá como resultado permitir que as empresas estatais possam 
licitar sem obedecer aos princípios de impessoalidade nos processos 
Iicitatórios. Apenas a Administração direta, autárquica e fundacional teria 
que assegurar igualdade entre os participantes do processo Iicitatório, 
como reza o inciso XXI do art. 37. Estes princípios devem ter aplicação 
geral e irrestrita a toda à Administração, e não apenas à Administração 
direta, autárquica e fundacional.  
Sala das Sessões, 12-4-97. Marcelo Déda, Vice-Líder do Bloco 
Parlamentar, PT/PDT/PCdoB. 
 
 
REQUERIMENTO DE DESTAQUE N°18  
Senhor Presidente, 
 Com base no art. 161, V, do Regimento Interno, requeremos 
DESTAQUE do inciso XXI do art. 37 da CF proposto pelo Substitutivo do 
Relator, com vistas à sua supressão. 
Justificação A proposta do Relator, combinada com a redação do art. 22, 
XXVII e com o art. 173 terá o efeito de "flexibilizar" o regime de compras 
e contratações das estatais, liberando-as de atender aos princípios da 
igualdade de condições e de requisitos para licitar previstos neste inciso. 
As empresas ficarão sujeitas apenas às normas gerais, diferenciadas 
das aplicáveis à administração direta, autárquicas e fundacional, ferindo-
se o princípio maior da impessoalidade. O destaque visa manter o texto 
atual da CF.  
Sala das Sessões, 1°-4-97, - Marcelo Déda, Vice-Líder do Bloco 
Parlamentar PT/PDT/PCdoB. 
 

No entanto tais destaques foram rejeitados154.  

                                                 
153 Diário da Câmara dos Deputados de 17 de abril de 1997. p. 09931. Disponível em 
˂http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD17ABR1997.pdf#page=143˃. Acessado em: 15 maio. 
2017. 
 
154 Ibid., p. 09943.  
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Em seguida à aprovação na Câmara, o Projeto de Emenda Constitucional n.º 

173/95 foi encaminhado ao Senado, onde já no primeiro parecer elaborado pela 

Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, ao se analisar as mudanças propostas 

no art. 1° da PEC,  o Relator manifesta o entendimento de que a alteração do art. 22, 

XXVII, teria por finalidade permitir um regime jurídico licitatório diferenciado apenas às 

estatais exploradoras de atividades econômicas, assim vejamos: “... por fim é alterado o 

inciso XXVII do art. 22, que dispõe sobre o princípio da licitação pública, para 

possibilitar que as empresas estatais que exploram atividade econômica sujeitem-se a 

regras específicas.”155 

Diante da ausência de justificativas para a apresentação da proposta de 

emenda constitucional sobre o assunto, bem como de um debate mais aprofundado e 

de um entendimento uniforme no trâmite da Emenda Constitucional de 19/98, não é 

possível conhecer as razões que levaram o constituinte a acolher ou a rejeitar as 

propostas que lhe foram submetidas.  

Para complementar a pesquisa histórico/teleológica, aprofundou-se no 

pensamento de Luis Carlos Bresser-Pereira, principal estandarte da Reforma 

Administrativa ou Reforma Gerencial do Estado, do qual é possível extrair que o ponto 

focal da reforma residia primordialmente nas questões relacionadas ao serviço público, 

mas o entendimento do ex-ministro é que não se deve observar fielmente a regra 

sequencial — primeiro concluir a reforma do serviço público e somente então abordar a 

reforma da gestão pública. No entanto, quando se analisa o pensamento acerca da 

reforma da gestão pública, verifica-se que as ideias são no sentido de afastar o Estado 

da prestação das atividades que não estejam relacionadas ao Núcleo Estratégico do 

Estado. A partir desse pensamento as estatais seriam instituições ultrapassadas e, 

portanto, nem sequer é tratado o tema relativo ao seu regime jurídico.    

Analisados os fundamentos tanto da elaboração da Constituição de 1988, 

quanto dos trâmites da Emenda Constitucional n.º 19/1998, não é possível afirmar quais 

seriam as raízes e os fundamentos que motivaram a atual redação dos artigos 22, 

                                                 
155 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Parecer n.° 24 de 1998 da Comissão de Constituição e Justiça e 
Cidadania. Disponível em: 
˂http://www.stf.jus.br/arquivo/biblioteca/pec/EmendasConstitucionais/EC19/Senado/EC019_sen_1501199
8_prcccjc24.pdf˃. Acesso em:18 nov. 2017. 
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XXVII da CF e art. 173, §1º da CF, a fim de afirmar qual seria a mens legislatoris e nem 

mesmo a mens legis. 

Além de não ser possível extrair essa informação, deve ser ressaltado que a 

aplicação da interpretação histórica tem sido a menos prestigiada na moderna 

interpretação levada a efeito nos sistemas jurídicos da tradição romano-germânica, até 

por uma questão de ausência do sentimento de representatividade do legislador, de 

forma que grande parte da doutrina156 minimiza o papel dos projetos de lei, das 

discussões nas comissões, relatórios e debates em plenário. Deve ser ressaltado, 

ainda, que a aplicação desse método tem sido mitigada pelo Supremo Tribunal 

Federal157.  

5.3 MÉTODO LÓGICO 
 

O processo lógico consiste em procurar descobrir o sentido e o alcance de 

expressões do Direito sem o auxílio de nenhum elemento exterior, aplicando ao 

dispositivo interpretado um conjunto de regras tradicionais da lógica geral. Pode ser 

utilizado para interpretação de único dispositivo, mas, em regra geral, é utilizado para 

realizar a interpretação de um conjunto de dispositivos, como no presente caso. 158 

                                                 
156  Ver Geraldo Ataliba, Limites à revisão constitucional, Separata da Revista Trimestral de Direito 
Público, 1:6, 1993: “... o jurista sabe que a eventual intenção do legislador nada vale (ou não vale nada) 
para a interpretação jurídica. A Constituição não é o que os constituintes quiseram fazer; é muito mais 

que isso: é o que eles fizeram. O jurista trabalha com o direito positivo (posto). A lei é mais sábia que o 
legislador. (...) Os juristas não perdem mais tempo em expor os argumentos tendentes a expressar o 
postulado hermenêutico elementar segundo o qual o desejo do legislador, sua vontade e seus processos 
subjetivos motivacionais não têm valor para a exegese jurídica”. 
 
157 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AI 401.337/PE. Decisão monocrática do Min. Celso de Mello DJU 
3.3.2005 “Em suma: a lei vale por aquilo que nela se contém e que decorre, objetivamente, do discurso 
normativo nela consubstanciado, e não pelo que, no texto legal, pretendeu incluir o legislador, pois, em 
havendo divórcio entre o que estabelece o diploma legislativo (‘mens legis’) e o que neste buscava 
instituir o seu autor (‘mens legislatoris’), deve prevalecer a vontade objetiva da lei, perdendo em relevo, 
sob tal perspectiva, a indagação histórica em torno da intenção pessoal do legislador”. 
STF, DJU 12.4.2002, ADInMC 2.010/DF, Rel. Min Celso de Mello: “Debates parlamentares e 
interpretação da Constituição. O argumento histórico, no processo de interpretação constitucional, não se 
reveste de caráter absoluto, qualifica-se, no entanto, como expressivo elemento de útil indagação das 
circunstâncias que motivaram a elaboração de determinada norma inscrita na Constituição, permitindo o 
conhecimento das razões que levaram o constituinte a acolher ou a rejeitar as propostas que lhe foram 
submetidas”. 
 
158 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 
121. 
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Pois bem, realizando uma análise dos dispositivos e conceitos até aqui 

expostos podem ser fixadas as seguintes premissas a fim de realizar uma interpretação 

lógica.  

A solução do aparente conflito de normas passa pela compreensão da 

expressão “exploração de atividade econômica” previsto no art. 173 da CF.  

Em regra geral, a prestação de serviços públicos é de titularidade estatal, 

enquanto a exploração de atividade econômica é de titularidade da iniciativa privada. 

Todavia, o art. 173, caput, da Constituição Federal estabelece as exceções a essa 

regra geral, determinando que o Estado poderá atuar diretamente na exploração de 

atividade econômica nas seguintes hipóteses: (i) quando necessária aos imperativos da 

segurança nacional ou a (ii) relevante interesse coletivo;  

Isto posto, interpretar que a expressão “exploração de atividade econômica” 

prevista no art. 173 da CF deve ser entendida em seu sentido amplo (hipótese de 

interpretação 2), importa em entender também que a atividade econômica em sentido 

amplo apenas pode ser exercida diretamente pelo Estado quando necessária aos 

imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo.  

Aqui vale rememorar que o conceito de atividade econômica em sentido amplo 

engloba tanto as atividades econômicas em sentido estrito quanto os serviços públicos. 

Assim, adotar este entendimento importaria em aceitar que também os serviços 

públicos só poderiam ser prestados diretamente pelo Estado quando necessários aos 

imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, o que não faz 

nenhum sentido, já que, como visto, os serviços públicos são de titularidade estatal.  

Ademais, verifica-se que os parágrafos 1º e 2º do art. 173 da CF tratam dos 

mecanismos voltados a impedir a assimetria concorrencial entre as estatais 

exploradoras de atividade econômicas e a iniciativa privada, tendo em vista que, nesta 

hipótese, ambas estarão atuando em um mercado competitivo. 

Assim, considerando que, em regra geral, a prestação de serviços públicos é de 

titularidade exclusiva do Estado, e, ainda quando não são (saúde, educação e cultura), 

não existe uma competição entre o Estado e a iniciativa privada para a sua prestação, 

não se justificaria a aplicação de regime jurídico mais flexível ou mais perto do regime 

jurídico aplicável às empresas privadas para estas prestadoras de serviço público. 
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Ademais, estas estatais prestadoras de serviço público não poderiam fruir de benefícios 

fiscais não extensíveis ao setor privado, por força do art. 173, §2º, de forma que essa 

interpretação causaria um dano à própria prestação do serviço público.  

Por sua vez, também não se pode admitir a hipótese de interpretação 3, de 

acordo com a qual a expressão “atividade econômica” do art. 173, §1º deve ser 

interpretada em seu sentido estrito, em razão de as empresas públicas e sociedades de 

economia mista só poderem realizar tais atividades.  

Isto porque, apesar dessa interpreetação permitir a compatibilização dos artigos 

173, § 1º e art. 22 da CF, deve ser ressaltado que o mesmo legislador que elaborou a 

previsão Consitucional, bem como a Lei das Estatais, também elaborou, e ainda 

elabora, diversas leis que autorizam a criação de empresas estatais prestadoras de 

serviços públicos. 

 Logo, analisar isoladamente a questão e afirmar que o legislador entende que 

as estatais estão limitadas à exploração de atividade econômica em sentido estrito, 

conforme o disposto na hipótese de interpretação 3, importaria em afastar a lógica do 

sistema jurídico.  

Além disso, como será exposto a seguir, o ordenamento jurídico deve ser 

interpretado como um todo, e deve ser rememorado que tanto antes da Emenda 

Constitucional n.º 19/1998, quanto depois, foram criadas diversas estatais voltadas à 

exploração de serviços públicos.  

Portanto, a partir da realização de uma interpretação lógica dos dispositivos, 

compartilho do entendimento da maior parte da doutrina nacional, que entende que a 

expressão “atividade econômica” contida no art. 173, §1º da CF deve ser interpretada 

em seu sentido estrito, conforme exposto na hipótese 1.  

Como consequência dessa interpretação, a doutrina majoritária entende que o 

regime licitatório previsto na lei específica deve ser aplicado somente às estatais 

exploradoras de atividade econômica em sentido estrito.  

Mas, considerando essa suposta incompatibilidade existente entre a redação 

dos artigos 173, §1º e 22, XXI da CF, resta a dúvida acerca de qual seria a 

interpretação aplicável às estatais prestadoras de serviços públicos, sendo necessário, 

ainda, lançar mão de outro método de interpretação 
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5.4 MÉTODO SISTEMÁTICO E TELEOLÓGICO (MENS LEGIS) 

 

Para TERCIO SAMPAIO FERRAZ JR.159 “quando se enfrentam as questões de 

compatibilidade num todo estrutural, fala-se em interpretação sistemática (stricto 

sensu)”. A interpretação sistemática é, portanto, fruto dessa concepção do 

ordenamento jurídico enquanto sistema. “Através dela, o intérprete situa o dispositivo a 

ser interpretado dentro do contexto normativo geral e particular, estabelecendo as 

conexões internas que enlaçam as instituições e as normas jurídicas. ”160 Ela “procura 

compatibilizar as partes entre si e as partes com o todo – é a interpretação do todo 

pelas partes e das partes pelo todo. ”161 

Assim, cabe ao intérprete analisar as várias normas jurídicas para conhecer-

lhes o espírito. Tenta-se conciliar as palavras antecedentes com as consequentes, e da 

análise das regras em conjunto deduzir o sentido de cada uma das normas.162  

Dissertando sobre o tema, LUÍS ROBERTO BARROSO afirma que o “método 

sistemático disputa com o teleológico a primazia no processo interpretativo. ”163 O autor 

ainda informa que o mais amplo estudo sobre a interpretação sistemática em direito 

constitucional se deve a PIETRO MEROLA CHIERCHIA, que reconhece a essa 

modalidade interpretativa “prioridade lógica com respeito aos outros critérios 

interpretativos. ”164 

Por sua vez, como visto anteriormente, a interpretação teleológica busca 

encontrar o fim a que a norma se destina e é analisada sob os enfoques objetivo e 

                                                 
159 FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 5. ed. 
São Paulo: Atlas, 2007. p. 261. 
 
160 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da constituição: fundamentos de uma dogmática 
constitucional transformadora. p.127. 
 
161 MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. Hermenêutica jurídica clássica. p.37. 
 
162 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 
128. 
 
163 BARROSO, Luís Roberto, op. cit., p.127. 
 
164 BARROSO, Luís Roberto, op. cit., p.127. 
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subjetivo. Neste momento será analisado o seu enfoque objetivo, ou seja, os fins 

colimados pela lei (mens legis)165.  

Isto posto, rememora-se que, ainda que se tenha chegado à conclusão que a 

expressão “atividade econômica” contida no art. 173 da Constituição deve ser aplicada 

em seu sentido estrito, ainda não há uma completude interpretativa para a situação, 

tendo em vista que resta indefinido qual seria o regime jurídico aplicável às estatais 

prestadoras de serviços públicos.  

Deste modo, as disposições constitucionais devem ser analisadas 

sistematicamente e de acordo com os fins pretendidos, com o objetivo de solucionar 

essa suposta incompatibilidade na redação dos artigos 173, §1º e art. 22, XXVII da CF. 

Nesse sentido, EROS ROBERTO GRAU166 levanta a possibilidade de que essa 

incompatibilidade tenha se dado em razão de um descuido do legislador e explica que 

pode ser extraída a seguinte interpretação dessa redação dada pela Emenda 

Constitucional n. º 19/98: 

(i)  Compete à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, 

em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e 

fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios nos termos estabelecidos 

no art. 22, XXVII. Atualmente essa regulamentação se dá por meio da Lei Federal nº 

8.666/1993; 

(ii) Compete à união editar lei específica estabelecendo o regime jurídico 

licitatório aplicável às estatais exploradoras de atividades econômicas em sentido 

estrito, nos termos do disposto no art. 173, §1º da CF e conforme competência 

estipulada no art. 22, XXVII da CF.  

(iii)   As estatais prestadoras de serviço público foram excluídas da regulação 

dos dispositivos ora mencionados, de forma que a elas não é aplicado o regime jurídico 

previsto no art. 173, §1º da CF, bem como não há previsão constitucional para que a 

União legisle sobre as normas gerais de licitação e contratos.  

                                                 
165 NADER, Paulo. Introdução ao estudo do direito. 17 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 324-325. 
 
166 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 17. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Malheiros, 2015. p. 104. 
 



121 
 

Nas palavras de EROS ROBERTO GRAU: “tal absurdo que resulta dessa 

Emenda Constitucional n. º 19/98, que tem sido chamada de ‘emendão’...o descuido na 

elaboração do texto da proposta da emenda – terá sido descuido? – não chega ao 

extremo, todavia, de justificar se tenha como não alcançadas pela exigência de licitação 

as contratações de obras, serviços, compras e alienações...”.  

Isto porque a licitação é oriunda da necessidade de atendimento de outros 

princípios estabelecidos na Constituição que primam pelo interesse público, tais como 

isonomia, impessoalidade e moralidade.  

Deste modo, a partir desta interpretação, poderia ser extraído da atual redação 

da Constituição Federal que, além do atendimento das premissas (i) e (ii) acima 

expostas, as estatais prestadoras de serviço público serão regidas por regimes jurídicos 

licitatórios estabelecidos pelos entes167 aos quais são vinculados (União, Estados e 

Municípios), em razão da autonomia dos entes federativos.  

Neste sentido, também se encontra o entendimento de TOSHIO MUKAI168: 

Como se verifica, a Emenda Constitucional nº 19/98 acabou separando 
as licitações e contratos da administração pública, direta, autárquica e 
fundacional, de um lado, com regime jurídico legal sobre o qual incidem 
as normas gerais sobre licitações e contratos previstos na Lei nº 
8.666/93 de outro, as licitações e contratos que seguirão apenas e tão-
somente as leis respectivas da União (no caso das estatais federais), 
dos Estados (no caso das estatais estaduais) e dos municípios (no caso 
das estatais municipais), com fulcro no art. 37, XXI, da Constituição; 
neste caso estão as empresas públicas e sociedades de economia mista 
que prestam serviços públicos (que estão incluídas na 
expressão"administração indireta" contemplada no caput do art. 37 da 
Constituição Federal). Observa-se que "a lei" de que fala o inciso XXI, 
de acordo com o princípio federativo, será lei da União, do Estado ou do 
Município, conforme se trate de licitação ou contrato federal, estadual ou 
municipal. 
Ainda, um regime especial, previsto numa lei específica, deverá 
contemplar as regras para as licitações e contratos das empresas 

                                                 
167 Eros Grau menciona que alguns Estados e Municípios possuem legislação sobre a matéria. Em 
pesquisa realizada, localizei apenas a Lei do Estado de São Paulo n.º 6.544/1989, que em seu artigo 91 
determina que “As sociedades de economia mista e empresas públicas estaduais, as funções mantidas 
pelo Estado e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado editarão regulamentos 
próprios, adaptados às suas peculiaridades com procedimentos seletivos simplificados e observância dos 
princípios básicos da licitação, inclusive as vedações contidas no parágrafo único do artigo 85 do 
Decreto-lei Federal n. 2.300, de 21 de novembro de 1986, e alterações posteriores”. No entanto deve ser 
rememorado que a Lei é anterior à Emenda Constitucional n.º 19/1998, época na qual não havia as 
previsões constitucionais acerca das licitações para as Estatais.  
 
168 MUKAI, Toshio. Licitações e Contratos na Emenda Constitucional 19/98.  
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públicas e sociedades de economia mista que explorem atividades 
econômicas, nos termos do § 1°, inc. III, do art. 173 da CF (com a nova 
redação dada pela Emenda nº 19/98). 
 

No entanto, na opinião deste último administrativista, a exclusão das estatais 

prestadoras de serviços públicos da aplicação das normas gerais de licitação foi uma 

opção do constituinte, a fim de “prestigiar a autonomia legislativa dos entes político-

administrativos, visando fazer com que as estatais prestadoras de serviços públicos, 

através de leis próprias e exclusivas de cada ente federativo, ficassem submetidas 

única e exclusivamente às suas peculiaridades regionais e/ou locais. ”169 

Nessa mesma toada, SIDNEY BITTENCOURT170 também entende que deve 

ser aplicado um regime jurídico homogêneos às estatais, tanto às prestadoras de 

serviço público quanto às exploradoras de atividade econômica:  

 
“Avaliando mais detalhadamente os meandros das alterações 
constitucionais, adotando técnicas mais corretas de interpretação no 
sentido de apreciar os artigos conjugada e harmoniosamente, verificar-
se-á, na verdade, que restaram separados os procedimentos para as 
licitações e contratos da Administração Pública, direta, autárquica e 
fundacional, com regime jurídico sobre o qual repercutem diretamente as 
normas gerais previstas no Estatuto (Lei n,º 8.666), daqueles que 
deverão perseguir tão somente as Lei da União (estatais federais) e dos 
Estados e Municípios (estatais estaduais e municipais, 
respectivamente), com fulcro no art. 37, inciso XXI, da CF, enquadrando-
se nessa última situação as empresas públicas e sociedades de 
economia mista que prestam serviços públicos – elencadas como 
Administração Indireta contemplada no caput do art. 37 da CF -; uma 
vez que a lei mencionada no inciso será diploma da União, do Estado ou 
do Município.” 

 

O resultado dessa interpretação é que, no fim das contas, as estatais que 

prestam serviço público teriam mais liberdade para estabelecimento do seu regime 

jurídico do que as estatais exploradoras de atividade econômica em sentido estrito, já 

que estas ficam limitadas ao estabelecido na lei específica editada pela União sobre o 

assunto (atualmente regida pela Lei Federal n.º 13.303/2016), enquanto aquelas devem 

apenas obedecer aos princípios gerais relacionados ao atendimento do interesse 

público. 

                                                 
169 MUKAI, Toshio. Licitações e Contratos na Emenda Constitucional 19/98. 
 
170 BITTENCOURT, Sidney. Licitação passo a passo. 4. ed. Rio de Janeiro: Temas e idéias, 2002. p 9-10.  
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Diante dessas circunstâncias, a Lei Federal n. º 13.303/2016, que estabelece 

o estatuto jurídico da empresa pública e da sociedade de economia mista, seria 

inconstitucional no que tange à aplicação do regime licitatório às estatais prestadoras 

de serviço público que sejam vinculadas aos Estados e Municípios, em razão da 

usurpação da competência.  

Em outras palavras, com a adoção dessa interpretação em que a ausência de 

previsão expressa nas competências para legislar sobre o regime licitatório das estatais 

prestadoras de serviço público importa em reconhecer a competência de cada ente 

para realizar a sua organização administrativa, quando a Lei da União (Lei 

13.303/2016) estabelece diretamente o regime jurídico das estatais estaduais e 

municipais, parece haver uma invasão de competência.  

Assim, a incompatibilidade com o texto constitucional vislumbrada consistiria na 

lei da União estabelecer o regime jurídico das estatais prestadoras de serviço público 

dos demais entes federativos, usurpando a competência de organização administrativa 

de cada ente, sem a expressa previsão constitucional.  

Com toda a deferência merecida ao entendimento acima exposto, entendo que 

para a compatibilização dos artigos 22, XXVII e art. 173, §1º da CF, a conclusão deve 

ser diferente, tendo em vista que a aplicação dos métodos de interpretação deve ser 

regida também pelos princípios de interpretação constitucional e adotar a mencionada 

interpretação importaria em afastar a aplicação do princípio da máxima efetividade.  

De acordo com CELSO RIBEIRO BASTOS171, o princípio da máxima 

efetividade significa que, sempre que possível, o dispositivo constitucional deverá ser 

interpretado em um sentido que lhe atribua maior eficácia. Para o autor, o princípio “se 

traduz na preservação da carga material que cada norma possui, e que deve 

prevalecer, não sendo aceitável sua nulificação nem que parcial.  

Ademais, na presente hipótese, cabe a aplicação do Princípio da Unidade da 

Constituição, que impõe ao intérprete o dever de harmonizar as tensões e contradições 

entre normas, de maneira que uma disposição constitucional não possa ser 

considerada de forma isolada, nem ser interpretada exclusivamente a partir de si 

                                                 
171 BASTOS, Celso. Hermenêutica e Interpretação Constitucional.  São Paulo: Método, 1999. p. 105. 
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mesma. Ela está em uma conexão de sentido com os demais preceitos da Constituição, 

a qual representa uma unidade. 

KONRAD HESSE assinala que a relação e interdependência existente entre os 

distintos elementos da Constituição exigem que se tenha sempre em conta o conjunto 

em que se situa a norma. E acrescenta:  

Todas as normas constitucionais devem ser interpretadas de tal maneira 
que se evitem contradições com outras normas constitucionais. A única 
solução do problema coerente com este princípio é a que se encontre 
em consonância com as decisões básicas da Constituição e evite sua 
limitação unilateral a aspectos parciais. 172 
 

Deste modo, entendo que deve ser seguida a seguinte linha de raciocínio, a 

partir da qual deve ser dada uma interpretação sistemática e teleológica aos 

dispositivos. 

Na redação original da Constituição de 1988 não havia separação do regime 

licitatório das estatais, de maneira que todos os entes públicos, incluindo as empresas 

públicas e sociedades de economia mista, deveriam realizar licitação. Nesse sentido, foi 

elaborada a Lei Federal n. º 8.666/1993173, que em seu art. 1º estabelecia a aplicação 

às estatais.  

 Até que, então, veio a Emenda Constitucional n.º 19/1998. Para se entender as 

alterações trazidas por essa emenda é necessário analisar os dispositivos 

isoladamente.  

O primeiro ponto alterado que deve ser analisado é o art. 173 da CF. Isto 

porque este dispositivo, inserido no capítulo referente à Ordem Econômica, mesmo 

antes da alteração promovida pela Emenda Constitucional n.º19/1998, já tinha por 

objetivo estabelecer limitações à atuação do Estado no domínio econômico, 

estabelecendo que o Estado atuará apenas subsidiariamente na exploração de 

                                                 
172 HESSE, Konrad. La interpretación constitucional, in Escritos de derecho constitucional, apud 
BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. 7. ed. Saraiva, 2008. p. 203. 
 
173 “Art. 1o  Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a 
obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
Parágrafo único.  Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da administração direta, os 
fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de 
economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios.” 
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atividades econômicas e, em seus parágrafos, visava impedir que, quando o Estado 

atuasse na economia, obtivesse vantagens sobre a iniciativa privada, causando uma 

assimetria concorrencial, assim vejamos:  

 

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a 
exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida 
quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a 
relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. 
§ 1º A empresa pública, a sociedade de economia mista e outras 
entidades que explorem atividade econômica sujeitam-se ao regime 
jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações 
trabalhistas e tributárias. 
§ 2º As empresas públicas e as sociedades de economia mista não 
poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. 
§ 3º A lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e 
a sociedade. 
§ 4º A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação 
dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos 
lucros.  
 
 

Então, veio a Emenda Constitucional n.º 19/1998 e deu a seguinte redação ao artigo: 
 

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a 
exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida 
quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a 
relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. 
§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da 
sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem 
atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de 
prestação de serviços, dispondo sobre:   
I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela 
sociedade;  
 II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, 
inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas 
e tributários;   
III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, 
observados os princípios da administração pública;  
 IV - a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e 
fiscal, com a participação de acionistas minoritários;  
 V - os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos 
administradores.  
§ 2º As empresas públicas e as sociedades de economia mista não 
poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. 
§ 3º A lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e 
a sociedade. 
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§ 4º - lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação 
dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos 
lucros. 
§ 5º A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da 
pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às 
punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a 
ordem econômica e financeira e contra a economia popular. 
 

Verifica-se que, mesmo após a emenda, o objetivo do dispositivo continua 

sendo o mesmo, qual seja, estabelecer o princípio da subsidiariedade na atuação do 

Estado na economia e impedir que, quando ocorrer essa atuação, o Estado tenha 

vantagens sobre a iniciativa privada que venha a causar uma assimetria concorrencial. 

A diferença é que, antes da Emenda Constitucional, o dispositivo apenas previa que as 

estatais exploradoras de atividades econômicas se submeteriam ao regime jurídico 

próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias, 

o que trazia uma grande margem para interpretação para diversas situações, tais como 

regime de bens, fiscalização, responsabilidades, formas de pagamento (precatórios), 

dentre outras, que acabavam sendo definidas no judiciário. Sobre o objetivo do art. 173 

da CF, MARÇAL JUSTEN FILHO esclarece que: 

“Para manutenção da ordem econômica constitucionalmente 
consagrada é indispensável que o Estado não goze de privilégios ou 
vantagens quando desempenhar atividade econômica propriamente dita. 
Se assim não for, haverá a destruição da livre concorrência, e o Estado 
eliminará as empresas privadas, não por ser mais eficiente, mas porque 
a eles as leis asseguram benefícios desiguais” 174 

Deve ser destacado que esse é o entendimento compartilhado por LUIS 

ROBERTO BARROSO175 que, ao tratar da necessidade da aplicação do Princípio da 

Unidade da Constituição, analisa o suposto conflito que existia quando da antiga 

redação dos artigos 37, XI com o art 173, §1º da CF. Para solucionar o suposto conflito, 

o autor busca a finalidade do art. 173 da CF, assim vejamos: 

Qual a finalidade da norma do § 1o do art. 173? Impedir a concorrência 
desleal da administração pública com a iniciativa privada. Por este ca- 
minho, chegava-se à constatação singela de que o limite máximo de 
remuneração se aplicava às sociedades de economia mista e às 
empresas públicas. Isso porque ele decorria da letra expressa do art. 37, 

                                                 
174 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.   
 
175 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição, 7. ed. Saraiva, 2008. p. 205. 
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XI, e não encontrava obstáculo no art. 173, § 1o, que visa a impedir que 
as empresas estatais tenham tratamento mais favorável, e não mais 
rigoroso, quando seja o caso. A incompatibilidade entre os dispositivos, 
como se vê, era meramente aparente. 

Assim, o que a Emenda Constitucional fez foi delegar ao legislador ordinário o 

poder de elaborar uma lei específica que estabelecesse o regime jurídico das estatais 

exploradoras de atividades econômicas, que deverão tratar no mínimo de 5 pontos: (i)  

função social  da empresa e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade; (ii)  a 

sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos 

e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários; (iii)  licitação e contratação de 

obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração 

pública; (iv) a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, 

com a participação de acionistas minoritários; (v) os mandatos, a avaliação de 

desempenho e a responsabilidade dos administradores.  

Fixada essa ideia, agora deve ser passado à análise do art. 22, XXVII da CF.  

De acordo com o artigo, compete à União elaborar duas normas sobre licitação e 

contratos: (i) uma contendo normas gerais de licitação e contratação, em todas as 

modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI; e (ii) 

outra para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos 

estabelecido no art. 173, § 1°, III da CF; 

Ou seja, do regime jurídico aplicável às estatais exploradoras de atividades 

econômicas, que deve abordar, no mínimo os 5 assuntos estabelecido nos incisos do 

art. 173, §1º, o ponto específico sobre licitações e contratos (art. 173, §1º, III) será 

aplicável a todas as empresas públicas e sociedades de economia mista, ou seja, 

também será aplicável às estatais prestadoras de serviços públicos. 

O que o legislador reformador fez foi, especificamente no que se refere à 

licitações e contratos, determinar que o regime jurídico aplicável às estatais 

exploradoras de atividades econômicas será também aplicável a toda e qualquer 

estatal, incluindo as que prestam serviços públicos.  

Assim, para o melhor entendimento das alterações promovidas pela Emenda 

Constitucional n. º19/1998, devemos analisar, primeiramente, o art. 173, sob a ótica do 
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capítulo de ordenação econômica que está inserido, bem como sua finalidade de 

estabelecer limites à atuação do Estado no domínio econômico para, só então, 

partirmos para a interpretação do art. 22, XXVII da CF.  

Neste sentido, também é o entendimento de MARIA SYLVIA DI PIETRO, que 

ensina que: 

A Emenda Constitucional n.º 19/98 trouxe alguma alteração na matéria 
de licitação e contrato referente às empresas públicas e sociedades de 
economia mista. Isto porque, ao alterar a redação do artigo 22, XXVII, 
fez remissão com relação a tais entidades, ao artigo 173, §1°; segundo 
esse dispositivo, a lei que definir o estatuto jurídico da empresa pública 
da sociedade de economia mista e das suas subsidiárias que explorem 
atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de 
prestação de serviços disporá sobre “licitação e contratação de obras, 
serviços, compras e alienações, observados os princípios da 
Administração Pública. 
Com essa alteração, abriu-se ensejo a que se estabeleçam normas 
sobre licitação e contratos diferentes para empresas estatais. 176 

  

A partir desta interpretação, é possível harmonizar o tratamento homogêneo 

dado ao regime licitatórios das estatais prestadoras de serviço público e exploradoras 

de atividade econômica com a disposição constitucional.  

Assim, a homogeneidade no tratamento jurídico-licitatório dado às estatais 

prestadoras de serviço público e exploradoras de atividade econômica deve ser 

entendida, não como uma forma de estabelecer entraves a estas, mas sim como uma 

oportunidade de  trazer mais flexibilidade àquelas, trazendo uma maior 

desburocratização e eficiência às estatais de uma forma geral, principalmente 

considerando que essa aproximação com o regime jurídico de direito privado sempre foi 

um dos principais motivos para a utilização das pessoas jurídicas de direito privado pelo 

Estado.  

 

5.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não obstante a conclusão pela ausência de inconstitucionalidade do tratamento 

homogêneo, deve ser realizada uma reflexão para aferir se o regime jurídico 

homogêneo estabelecido na Lei das Estatais, de fato, estabelece um regime jurídico 

                                                 
176 DI PIETRO, Maria Sylvia. Direito Administrativo. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 434. 
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mais flexível e se traz um equilíbrio entre a desburocratização das estatais e o 

atendimento ao interesse público. 

Isto porque não nos parece que o recrudescimento dos mecanismos 

tradicionais do Direito Administrativo, com toda a sua rigidez, seja o remédio mais 

adequado para solucionar todas as mazelas da Administração Pública, sobretudo no 

âmbito das empresas estatais. Em primeiro lugar, porque se essa fosse a melhor 

solução, esses mesmos vícios não ocorreriam nas entidades de direito público, em 

princípio submetidas a todas as exigências típicas de direito administrativo, o que, como 

é de conhecimento comum, infelizmente não é o caso. 

 Em segundo lugar, porque, além de não conseguir evitar desvios de conduta, 

ao prejudicar-lhes a agilidade e a flexibilidade inerentes à gestão empresarial, pode 

acabar comprometendo ainda mais o atendimento aos objetivos institucionais das 

estatais, sobretudo das que atuam em mercados competitivos. 

Nem o regime publicista, nem o privado são infensos ou mais adequados 

ontologicamente a combater malversações. Essas patologias envolvem aspectos éticos, 

históricos e sociológicos sobre os quais o Direito – e muito menos o Direito 

Administrativo isoladamente – não possui integral gestão. 

O direito administrativo deve evitar que, também dessa vez, se retorne ao 

citado movimento pendular entre a rigidez publicista e a relativa liberdade privatista 

para as estatais. O que se deve buscar é, mantendo-se o máximo possível os meios 

para as estatais atuarem com agilidade no mercado, impor-lhes obrigações de 

demonstração de sua atuação republicana, o que de forma alguma deve ser confundido 

com a mera e automática aplicação das exigências formalistas típicas do direito 

administrativo.  

Dessa forma, a diretriz que seguimos é propiciar a maior liberdade de atuação 

possível às estatais no que elas necessitarem para atuarem com eficiência no mercado, 

mas sem olvidar de mecanismos que evitem que essa liberdade seja desviada, 

mecanismos que, todavia, não correspondem ao mero retorno ou fortalecimento dos 

controles típicos da Administração Pública tradicional.  

Esses mecanismos devem, ao contrário, ser buscados primordialmente na 

lógica empresarial e de mercado das estatais, não no simples retorno, repise-se mais 
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uma vez, às exigências tradicionais do direito administrativo, como se elas fossem 

sempre um eficaz antídoto genérico para quaisquer desvios de conduta na vida pública 

e como se elas próprias não estivessem demandando uma séria modernização e 

desburocratização. 

Apesar disso, na prática verifica-se que, no que tange às licitações e contratos, 

a Lei das Estatais se mostrou muito tímida nas medidas liberalizantes e 

desburocratizantes, trazendo diversos institutos existentes na Lei do Pregão (Lei n.º 

10.520), do Regime Diferenciado de Contratações, bem como da própria Lei Federal n.º 

8.666/1993 para a aplicação no âmbito das estatais.  
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CONCLUSÃO 
 
 

A redação dada pela Emenda Constitucional n. º19/1998 aos artigos 173, §1º e 

art. 22, XXVII da CF trouxe grande controvérsia acerca de qual seria o regime jurídico 

aplicável às estatais exploradoras de atividades econômicas e às prestadoras de 

serviços públicos.  

Em rigorosa síntese, a controvérsia parecia girar em torno da interpretação da 

expressão “exploração de atividade econômica” prevista no art. 173, §1º da CF, que 

determina a elaboração de lei específica que estabeleça o regime jurídico das estatais 

exploradoras de atividades econômicas, devendo dispor sobre licitações e contratos.   

Ocorre que, enquanto não fosse editada a lei prevista no art. 173 da CF, 

pacificou-se no Tribunal de Contas da União que, no que tange à licitações e contratos, 

seriam aplicadas às empresas estatais as disposições previstas na Lei Federal n.º 

8.666/1993. 

À margem dessa decisão do TCU encontravam-se apenas três casos em que 

havia previsão legal específica que autorizava a definição do regime jurídico por meio 

de Decreto de Chefe do Poder Executivo (Petrobras, Eletrobrás e Empresa Brasil 

Comunicação), sendo que até o momento da edição da Lei das Estatais, este poder só 

havia sido exercitado em relação à Petrobras (Decreto Federal n.º 2.745/1998) e à EBC 

(Decreto Federal n.º 6.505/2008). 

Para esses casos, o STF fixou o entendimento, em sede de liminares 

concedidas em mandados de segurança, que seria aplicado o regime especial até a 

edição da lei referida no art. 173, §1º da CF. Assim, até a edição da Lei das Estatais 

não havia interesse jurídico das estatais prestadoras de serviço público em recorrer ao 

judiciário para definir qual o regime jurídico licitatório aplicável.  

Na esteira dos fatos, 18 anos após a referida Emenda Constitucional, foi 

elaborada a Lei Federal n.º 13.303/2016, que estabelece o regime jurídico das estatais, 

e prevê a aplicação do mesmo regime jurídico licitatório às estatais prestadoras de 

serviços públicos e às exploradoras de atividades econômicas. Daí surgiu a dúvida 

acerca da constitucionalidade desse tratamento homogêneo.  
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Realizadas pesquisas acerca do tema, os resultados foram classificados a partir 

dos métodos de interpretação clássicos, de maneira que, utilizando-se de um critério de 

interpretação lógico, foi possível concluir que o art. 173 da Constituição Federal refere-

se às estatais exploradoras de atividades econômicas em sentido estrito.  

Dessa maneira, a lei específica prevista no art. 173 da CF, que deverá tratar 

dos 5 assuntos previstos nos seus incisos, deverá ser aplicada somente às estatais 

exploradoras de atividades econômicas em sentido estrito. Diante desse resultado, 

permanece a dúvida acerca de qual seria o regime jurídico aplicável às estatais 

prestadoras de serviços públicos.  

Assim, utilizando-se de uma interpretação sistemática, analisando o sistema 

constitucional como um todo, mas, ao mesmo tempo, atentando-se à finalidade de cada 

dispositivo a partir do capítulo no qual está inserido, é possível extrair a conclusão que 

entendemos mais acertada, de acordo com a qual, no que tange especificamente ao 

regime de licitações e contratos, o art. 22, XXVII da CF determina que seja aplicado a 

todas as estatais o regime jurídico previsto na lei que estabelece o estatuto jurídico das 

estatais exploradoras de atividade econômica ( Lei Federal n.º13.303/2016).  

Em outras palavras, a lei que o art. 173 da CF determina que seja elaborada 

deverá tratar de 5 assuntos lá descritos. Destes 5 assuntos, apenas o que se refere ao 

regime de licitações e contratos deverá ser aplicado às estatais prestadoras de serviços 

públicos, por força do art. 22, XXVII da CF.  

Essa conclusão encontra-se, ainda, em consonância com os Princípios da 

Unidade da Constituição e da Máxima Efetividade Constitucional, vez que a 

interpretação constitucional deve ser realizada de uma forma macro, sistemática e de 

maneira a empregar a carga máxima de efetivação a cada um dos dispositivos 

analisados.  

Deste modo, a partir do encadeamento de todas ideias até aqui expostas, é 

possível concluir que, no que tange ao regime de licitação e contratos, o tratamento 

homogêneo dado às estatais prestadoras de serviços públicos e exploradoras de 

atividades econômicas, está em conformidade ao estabelecido na Constituição Federal.  
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Nome da Empresa Sigla da Empresa Data Criação Data Constituição
5283 PARTICIPAÇÕES LTDA. 5283 PARTICIPAÇÕES 25/11/1999 25/11/1999
AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. ‐ ABGF ABGF 30/08/2012 01/04/2013
AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL ‐ FINAME FINAME 02/09/1966 21/06/1971
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ‐ AmE AmE 13/11/1997 23/12/1997
AMAZONAS GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. ‐ AmGT AmGT 04/04/2013 04/04/2013
AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A. ‐ AMAZUL AMAZUL 01/02/2013 16/08/2013
ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A. ARAUCÁRIA 13/09/2010 13/09/2010
Ativos S.A Gestão de Cobrança e Recuperação de Crédito ATIVOS GESTÃO 12/11/2010 20/01/2011
ATIVOS S.A. ‐ SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS ATIVOS S.A. 31/10/2002 31/10/2002
BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. ‐ BSE BSE 23/03/1999 23/03/1999
BANCO DA AMAZÔNIA S.A. ‐ BASA BASA 09/07/1942 01/08/1942
BANCO DO BRASIL AG VIENA ‐ BB AG BB AG 28/01/1980 28/01/1980
BANCO DO BRASIL S.A. ‐ BB BB 12/10/1808 12/10/1808
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. ‐ BNB BNB 19/07/1952 18/01/1954
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ‐ BNDES BNDES 20/06/1952 21/06/1971
BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. ‐ BB CARTÕES BB CARTÕES 25/09/1987 29/09/1987
BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. ‐ BB CONSÓRCIOS BB CONSÓRCIOS 12/12/2003 12/12/2003
BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. ‐ BB INVESTIMENTOS BB INVESTIMENTOS 30/09/1988 03/10/1988
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. ‐ BB CORRETORA BB CORRETORA 30/06/1987 30/06/1987
BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES S.A. BB ELO CARTÕES 24/05/2002 24/05/2002
BB GESTÃO DE RECURSOS ‐ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. ‐ BB DTVM BB DTVM 15/05/1986 04/06/1986
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. BB SEGURIDADE 17/12/2012 20/12/2012
BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. ‐ BB SEGUROS BB SEGUROS 02/09/2009 02/09/2009
BB‐LEASING S.A. ‐ ARRENDAMENTO MERCANTIL ‐ BB LAM BB LAM 03/04/1987 17/07/1987
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA BB TURISMO 31/03/1982 08/11/1982
BEAR INSURANCE COMPANY LIMITED ‐ BEAR BEAR 18/04/1997 22/04/1997
BESC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. ‐ BESCVAL BESCVAL 03/05/1971 03/05/1971
BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. ‐ BNDESPAR BNDESPAR 29/06/1982 30/06/1982
BNDES PLC BNDES PLC 18/02/2009 02/02/2009
BOA VISTA ENERGIA S.A. ‐ BVENERGIA BVENERGIA 13/11/1997 23/12/1997
BRASIL VENTOS ENERGIA S/A BRASIL VENTOS 13/01/2016 13/01/2016
BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK ‐ BAMB BAMB 05/07/1973 26/02/1974
BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY ‐ BRASOIL BRASOIL 28/01/1977 03/02/1977
BREITENER ENERGÉTICA S.A. ‐ BREITENER BREITENER 13/12/2001 13/01/2001
BREITENER JARAQUI S.A. BREITENER JARAQUI 10/05/2005 10/05/2005

Informações extraídas do Sistema de Informação das Estatais (SIEST) ‐ módulo Perfil das Estatais. 
Conforme estabelecido na Portaria nº 9, de 22 de dezembro de 2016, que disciplina as regras para o fornecimento de informações, 

a responsabilidade pela atualização do referido sistema é de cada Empresa Estatal Federal.



Nome da Empresa Sigla da Empresa Data Criação Data Constituição

Informações extraídas do Sistema de Informação das Estatais (SIEST) ‐ módulo Perfil das Estatais. 
Conforme estabelecido na Portaria nº 9, de 22 de dezembro de 2016, que disciplina as regras para o fornecimento de informações, 

a responsabilidade pela atualização do referido sistema é de cada Empresa Estatal Federal.

BREITENER TAMBAQUI S.A. BREITENER TAMBAQUI 10/05/2005 10/05/2005
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ‐ CAIXA CAIXA 12/01/1861 12/08/1969
CAIXA PARTICIPAÇÕES S.A. ‐ CAIXAPAR CAIXAPAR 28/10/2008 31/03/2009
CAIXA SEGURIDADE E PARTICIPAÇÕES S.A. CAIXA SEGURIDADE 14/04/2015 21/05/2015
CASA DA MOEDA DO BRASIL ‐ CMB CMB 19/06/1973 20/09/1973
CEAGESP ‐ COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO CEAGESP 31/01/1969 31/05/1969
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. ‐ CEASAMINAS CEASAMINAS 20/10/1970 10/05/1971
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. ‐ ELETROBRAS ELETROBRAS 25/04/1961 13/06/1962
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. ‐ CERON CERON 04/11/1968 01/12/1969
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. ‐ ELETRONORTE ELETRONORTE 30/07/1973 20/06/1973
CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA ‐ CEPEL CEPEL 25/01/1974 25/01/1974
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRÔNICA AVANÇADA S.A. ‐ CEITEC CEITEC 07/11/2008 15/04/2009
COBRA TECNOLOGIA S.A. BB TECNOLOGIA E SERVICOS 18/07/1974 18/07/1974
COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS ‐ CBTU CBTU 22/02/1984 15/03/1984
COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA ‐ CODEBA CODEBA 10/07/1975 17/02/1977
COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS ‐ CASEMG CASEMG 06/09/1957 06/09/1957
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA ‐ CODEVASF CODEVASF 16/07/1974 22/10/1974
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE ‐ ELETROACRE ELETROACRE 20/08/1968 20/08/1968
COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA ‐ CGTEE CGTEE 26/12/1996 28/07/1997
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS ‐ CPRM CPRM 15/08/1969 08/01/1970
COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ ‐ CDC CDC 23/07/1964 23/07/1964
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO ‐ CODESA CODESA 09/09/1982 21/02/1983
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO ‐ CODESP CODESP 15/09/1980 01/10/1980
COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO ‐ CODOMAR CODOMAR 28/12/1973 04/03/1974
COMPANHIA DOCAS DO PARÁ ‐ CDP CDP 10/02/1967 06/09/1967
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO ‐ CDRJ CDRJ 28/02/1967 09/07/1973
COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE ‐ CODERN CODERN 27/08/1969 03/02/1970
COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS ‐ CEAL CEAL 08/04/1959 17/08/1960
COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ ‐ CEPISA CEPISA 01/12/1959 08/08/1962
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO ‐ CHESF CHESF 03/10/1945 15/03/1948
COMPANHIA INTEGRADA TÊXTIL DE PERNAMBUCO ‐ CITEPE CITEPE 14/07/2006 14/07/2006
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO ‐ CONAB CONAB 12/04/1990 19/12/1991
COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO ‐ PETROQUÍMICASUAPE PETROQUÍMICASUAPE 11/04/2006 11/04/2006
CORREIOS PARTICIPAÇÕES S/A CORREIOSPAR 17/05/2013 07/07/2014
DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. ‐ DOWNSTREAM DOWNSTREAM 21/11/2000 21/11/2000



Nome da Empresa Sigla da Empresa Data Criação Data Constituição

Informações extraídas do Sistema de Informação das Estatais (SIEST) ‐ módulo Perfil das Estatais. 
Conforme estabelecido na Portaria nº 9, de 22 de dezembro de 2016, que disciplina as regras para o fornecimento de informações, 

a responsabilidade pela atualização do referido sistema é de cada Empresa Estatal Federal.

ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. ‐ ELETROPAR ELETROPAR 29/01/1996 29/01/1996
ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. ‐ ELETRONUCLEAR ELETRONUCLEAR 18/12/1975 18/12/1975
ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. ELETROSUL 23/04/1969 23/12/1968
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. ‐ EBC EBC 24/10/2007 31/10/2007
EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL S.A. ‐ PRÉ‐SAL PETRÓLEO S.A. ‐ PPSA PPSA 01/08/2013 12/11/2013
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ‐ ECT ECT 20/03/1969 20/03/1969
EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA ‐ HEMOBRÁS HEMOBRÁS 02/12/2004 28/03/2005
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA ‐ INFRAERO INFRAERO 12/12/1972 31/05/1973
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA ‐ EMBRAPA EMBRAPA 07/12/1972 14/02/1975
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES ‐ EBSERH EBSERH 15/12/2011 28/12/2011
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA ‐ EPE EPE 16/08/2004 16/08/2004
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. ‐ EPL EPL 04/05/2012 08/08/2012
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social ‐ DATAPREV DATAPREV 04/11/1974 10/03/1975
EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A. ‐ TRENSURB TRENSURB 17/04/1980 25/04/1980
EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS ‐ EMGEPRON EMGEPRON 09/06/1982 28/06/1982
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS ‐ EMGEA EMGEA 22/06/2001 26/06/2001
ENERGIA DOS VENTOS IX S.A. EDV IX 03/05/2016 03/05/2016
ENERGIA DOS VENTOS V S.A. EDV V 03/05/2016 03/05/2016
ENERGIA DOS VENTOS VI S.A. EDV VI 03/05/2016 03/05/2016
ENERGIA DOS VENTOS VII S.A. EDV VII 03/05/2016 03/05/2016
ENERGIA DOS VENTOS VIII S.A. EDV VIII 03/05/2016 03/05/2016
EÓLICA CHUÍ IX S.A. EÓLICA CHUÍ IX 02/01/2014 02/01/2014
EÓLICA HERMENEGILDO I S.A. EOLICA HERMENEGILDO I 02/01/2014 02/01/2014
EÓLICA HERMENEGILDO II S.A. EOLICA HERMENEGILDO II 02/01/2014 02/01/2014
EÓLICA HERMENEGILDO III S.A. EOLICA HERMENEGILDO III 02/01/2014 02/01/2014
EÓLICA MANGUE SECO 2 ‐ GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. ‐ MANGUE SECO 2 MANGUE SECO 2 12/02/2010 12/02/2010
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS ‐ FINEP FINEP 24/07/1967 24/07/1967
FRONTEIRA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. FOTE 19/11/2013 19/11/2013
FURNAS ‐ CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. FURNAS 28/02/1957 28/02/1957
GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. ‐ GBD GÁS BRASILIANO GBD 09/03/1999 09/03/1999
GERADORA EOLICA ARARA AZUL S.A. ARARA AZUL 29/03/2016 29/03/2016
GERADORA EOLICA BENTEVI S.A. BENTEVI 29/03/2016 29/03/2016
GERADORA EOLICA OURO VERDE I S.A. OURO VERDE I 29/03/2016 29/03/2016
GERADORA EOLICA OURO VERDE II S.A. OURO VERDE II 29/03/2016 29/03/2016
GERADORA EOLICA OURO VERDE III S.A. OURO VERDE III 29/03/2016 29/03/2016



Nome da Empresa Sigla da Empresa Data Criação Data Constituição
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GERADORA EOLICA VENTOS DE ANGELIM S.A. VENTOS DE ANGELIM 29/03/2016 29/03/2016
GERADORA EOLICA VENTOS DE SANTA ROSA S.A. VENTOS DE SANTA ROSA 29/03/2016 29/03/2016
GERADORA EOLICA VENTOS DE UIRAPURU S.A. VENTOS DE UIRAPURU 29/03/2016 29/03/2016
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE ‐ HCPA HCPA 02/09/1970 16/07/1971
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A. ‐ CONCEIÇÃO CONCEIÇÃO 26/07/1960 26/07/1960
INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL ‐ IMBEL IMBEL 14/07/1975 21/01/1976
INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A. ‐ INB INB 01/12/1971 31/08/1988
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. ‐ LIQUIGÁS LIQUIGÁS 21/12/2004 21/12/2004
NOVA TRANSPORTADORA DO NORDESTE S.A. ‐ NTN NTN 15/01/2002 15/01/2002
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. ‐ NUCLEP NUCLEP 16/12/1975 16/12/1975
PETROBRAS AMERICA INC. ‐ PAI PAI 17/11/1987 29/12/1987
PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. ‐ PBIO PBIO 03/03/2008 16/06/2008
PETROBRAS BOLIVIA INVERSIONES Y SERVICIOS S.A. ‐ PEBIS PEBIS 13/10/2000 13/10/2000
PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. ‐ PCEL PCEL 16/05/2002 16/05/2002
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. ‐ BR BR 27/07/1971 12/11/1971
PETROBRAS EUROPE LIMITED ‐ PEL PEL 04/05/2001 04/05/2001
PETROBRAS FINANCE LIMITED ‐ PFL PFL 25/10/2001 25/10/2001
PETROBRAS GÁS S.A. ‐ GASPETRO GASPETRO 26/02/1974 24/03/1976
PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. ‐ PIB BV PIB BV 27/08/2002 05/09/2002
PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. ‐ SUCURSAL COLOMBIA ‐ PIB COL PIB COL 01/01/2003 01/01/2003
PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. ‐ PB‐LOG PB‐LOG 21/11/2000 21/11/2000
Petrobrás logística de Gás S.A. LOGIGAS 10/12/2015 10/12/2015
PETROBRAS MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. ‐ PM PM 31/03/2005 31/03/2005
PETROBRAS MIDDLE EAST B.V. ‐ PEMID PEMID 01/07/2004 01/07/2004
PETROBRAS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. ‐ e‐PETRO e‐PETRO 12/04/2002 12/04/2002
PETROBRAS NETHERLANDS B.V. ‐ PNBV PNBV 07/05/2001 07/05/2001
PETROBRAS PARTICIPACIONES, S.L. ‐ PPSL PPSL 30/09/2002 30/09/2002
PETROBRAS SINGAPORE PRIVATE LIMITED ‐ PSPL PSPL 06/04/2006 06/04/2006
PETROBRAS TRANSPORTE S.A. ‐ TRANSPETRO TRANSPETRO 12/06/1998 30/06/1998
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. ‐ PETROBRAS PETROBRAS 03/10/1953 02/04/1954
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ‐ SERPRO SERPRO 01/12/1964 12/04/1995
STRATURA ASFALTOS S.A. STRATURA ASFALTOS 03/06/1972 13/06/1972
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. ‐ TELEBRAS TELEBRAS 11/07/1972 09/11/1972
TERMOBAHIA S.A. TERMOBAHIA 07/08/1998 07/08/1998
TERMOMACAÉ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA TERMOMACAÉ COMERCIALIZADORA 26/06/2006 26/06/2006



Nome da Empresa Sigla da Empresa Data Criação Data Constituição

Informações extraídas do Sistema de Informação das Estatais (SIEST) ‐ módulo Perfil das Estatais. 
Conforme estabelecido na Portaria nº 9, de 22 de dezembro de 2016, que disciplina as regras para o fornecimento de informações, 

a responsabilidade pela atualização do referido sistema é de cada Empresa Estatal Federal.

TERMOMACAÉ LTDA. TERMOMACAÉ 15/10/1997 15/10/1997
TRANSENERGIA GOIÁS S.A. TGO 08/07/2009 08/07/2009
TRANSMISSORA SUL BRASILEIRA DE ENERGIA S.A. ‐ TSBE TSBE 19/12/2011 19/12/2011
TRANSMISSORA SUL LITORÂNEA DE ENERGIA S.A. ‐ TSLE TSLE 20/06/2012 20/06/2012
TRANSPETRO INTERNATIONAL B.V. TI B.V. 15/09/2011 15/09/2011
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. ‐ TAG TAG 15/01/2002 15/01/2002
TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA‐BRASIL S.A. ‐ TBG TBG 18/04/1997 18/04/1997
UIRAPURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. UIRAPURU 27/10/2004 11/11/2004
VALEC ‐ ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. VALEC 27/02/1987 08/07/1988

Dados informados pelas Empresas Estatais no SIEST e extraídos em 02/10/2017.


