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RESUMO 

 

A associação empresarial entre empresas estatais e privadas intensificou-se nos últimos anos 

no país. Proliferam as sociedades de propósito específico formadas entre esses sócios, 

principalmente no setor elétrico. As empresas estatais federais deste setor utilizam-se dessas 

parcerias para expandir a oferta e atender a demanda crescente por energia elétrica, essencial 

para o desenvolvimento industrial e social. No presente trabalho, sustentamos que há 

necessidade de sistematizar o procedimento utilizado para a formação desse tipo de parcerias 

entre as empresas estatais e privadas. O procedimento que é objeto do presente estudo é o da 

chamada pública, um meio ainda precário de conferir publicidade e transparência aos 

negócios realizados entre esses setores. Partindo da constatação de que a ausência de uma 

sistematização para esse procedimento de formação de parcerias com o setor privado confere  

às empresas estatais uma margem muita ampla de discricionariedade para a seleção dos 

parceiros, sem dar a conhecer os critérios e as razões que justificariam tal escolha, reconhece-

se que há limites normativos impostos pela natureza da entidade estatal, traçados na 

Constituição Federal de 1988, que devem compor a base procedimental da chamada pública, 

de modo a conferir a necessária transparência aos negócios celebrados por essas empresas. 

Exemplos de utilização do procedimento da chamada pública no Brasil e no exterior, a 

abordagem do Tribunal de Contas da União e da legislação que rege procedimentos 

semelhantes permite concluir que o modelo adotado pelo setor estatal para a finalidade 

proposta não é transparente, porquanto carece de elementos essenciais para a tomada de 

decisão empresarial. Diante dessa constatação, propomos um caminho a seguir, indicando 

algumas ferramentas para auxiliar o desenvolvimento da chamada pública e torná-la um 

procedimento capaz de criar valor para essas parcerias, sem violar as normas incidentes sobre 

os negócios da empresa estatal. 

 

Palavras-chave: associações empresariais estatais, chamada pública, setor elétrico, modelos e 

procedimento. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The business association between state-owned and private companies has intensified in recent 

years, in the country. Special purpose partnerships formed between these partners proliferate, 

especially in the electric Power sector. Federal state-owned enterprises in this sector use these 

partnerships to expand supply and meet growing demand for electricity, essential for 

industrial and social development. In the present work, we argue that there is a need to 

systematize the procedure for the formation of such partnerships between state and private 

companies. The subject-matter of this study is the public call procedure, a not yet developed 

means of conferring publicity and transparency on the business conducted between these 

sectors. The lack of a systematization in the forming of such partnerships with the private 

sector confers to state-owned companies a very wide margin of discretion for the selection of 

their partners, without disclosing the criteria and the reasons that would justify such a choice. 

However, it is recognized that there are regulatory limits imposed by the nature of the state 

entity, as outlined in the 1988 Federal Constitution, which should form the procedural basis of 

the public call, in order to render the business entered into by those companies transparent. 

The examination of the public call procedure in Brazil and abroad examples, the approach 

taken by the Brazilian Court of Audit and the legislation governing similar procedures leads 

to the conclusion that the model adopted by the state sector for the proposed purpose is not 

transparent, since it lacks essential elements for business decision-making. In light of this 

finding, we propose a way forward, indicating some tools to assist the development of the 

public call and to make it a procedure capable of creating value for these partnerships, without 

violating the norms incident on the business of the state enterprise. 

 

Keywords: state business associations, public call, electric sector, models and procedure. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Uma aliança bem-sucedida não é uma ocorrência ao acaso, 

relacionada à sorte da jogada. Ela dá certo porque segue um projeto, 

um processo que a embasa desde a concepção até a operação e 

mantém continuamente o equilíbrio delicado de um ganhar/ganhar o 

duplo ganho para ambos os patrocinadores. É essencial para esta 

arquitetura uma compreensão do “ajuste tridimensional” – tal como a 

estratégia corporativa, a química humana e o gerenciamento 

operacional devem integrar-se continuamente em um ambiente 

ganhar/ganhar para alcançar o sucesso.  

Cada aliança é uma criação personalizada, projetada para a união 

bem-sucedida de duas ou mais organizações”. (Lynch, 1994, XXIII). 
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INTRODUÇÃO 

  

As parcerias entre empresas estatais e privadas são cada vez mais comuns em todo o 

mundo, sobretudo após a crise de 2008. Segundo o Banco Mundial, tanto países 

desenvolvidos quanto subdesenvolvidos passaram a enxergar nas parcerias entre os setores 

público e privado uma alternativa para a falta de recursos gerada pela crise e as consequentes 

restrições impostas ao financiamento público e à adoção de medidas fiscais drásticas. Afinal, 

uma condição essencial para o crescimento das economias é o investimento em infraestrutura, 

dependente da capacidade de gerar capital, que pode ser encontrada no setor privado
1
. 

  A importância das parcerias entre os setores público e privado, porém, não se limita ao 

aspecto da obtenção de recursos. As parcerias também refletem a necessidade de adoção de 

modelos de gestão mais eficientes no setor estatal por meio do compartilhamento de ativos e 

de expertises que atendam objetivos comuns ou complementares entre os dois setores. A 

principal característica dessa parceria é a capacidade de aperfeiçoar a gestão do potencial de 

recursos que são aportados na sociedade formada entre esses parceiros, os quais, de outro 

modo, não estariam disponíveis (ex.: start up, ou capital de expansão). 

Com forte influência da prática e dos métodos de negócio utilizados em venture 

capital e private equity para o financiamento da expansão e universalização dos serviços 

públicos, as parcerias entre empresas estatais e privadas desenvolveram-se de modo um tanto 

quanto livre, sem seguir padrões rígidos, únicos e universais.  

No Brasil, as parcerias entre empresas estatais e privadas são bem-vindas na atual 

conjuntura. Isso porque, o Brasil deve caminhar para superar os reflexos de ordem política 

que atravancaram os projetos de infra-estrutura nos últimos anos, aproveitando-se as 

oportunidades de retomada de crescimento que as parcerias podem gerar, ainda mais 

considerando que dependendo do grau de transparência no procedimento adotado podem 

garantir maior confiança da nação nos relacionamentos entre as esferas público e privada.  

O presente trabalho dedica-se apenas a um aspecto particular das parcerias entre 

empresas estatais e privadas, qual seja: a chamada pública, que tem por objetivo a formação 

inicial da parceria entre empresas estatais e privadas para futuras licitações ou outras 

finalidades.  

 

 

                                                 
1
WORLD BANK. PPPIRC - Public-Private-Partership in Infrastructure Resource Center. Disponível em:  

<https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/overview/ppp-objectives>. Acesso em: 21 mai. 2017.  

https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/overview/ppp-objectives
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Pouco explorada e estudada, a chamada pública, como será demonstrado, representa 

uma valiosa oportunidade para a seleção de parceiros privados pelo Poder Público de forma 

transparente, pública e independente.  

No presente trabalho serão considerados o atual estágio de seu desenvolvimento e as 

peculiaridades que envolvem a formação de parcerias desse tipo, se é um instrumento 

juridicamente adequado para a finalidade a que se propõe e, sendo positiva a resposta, 

verificar quais são os pontos críticos.   

Mais especificamente, a chamada publica adotada no Brasil inspirou-se no modelo do 

Reino Unido, sem todavia apresentar um arcabouço jurídico robusto a sustentar tal prática em 

termos procedimentais, ficando à mercê da discricionariedade da Administração Pública 

quanto à seleção de parceiros. Consequentemente, ainda que prática consolidada, o uso da 

chamada pública faz surgir uma serie de questionamentos que serão tratados nesse trabalho, 

tais como: quais seriam as normas aplicáveis ao instituto? A chamada pública requer licitação 

prévia e, em caso positivo, deve-se seguir o modelo da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 

(“Lei 8.666/1993”)? O que distingue a chamada pública e os demais modelos contratuais 

firmados entre o Estado e os agentes privados? A chamada pública gera riscos de seleção 

adversa de parceiros? E, finalmente, a chamada pública seria adequada para as situações em 

que a empresa estatal deseja participar minoritariamente da sociedade?  

 Após a tentativa de responder a tais questionamentos de ordem teórica, serão 

examinadas as chamadas públicas promovidas por algumas empresas estatais atuantes no 

setor elétrico. Além de ser o único setor público a contar com experiências práticas de 

chamadas públicas (ainda que não adotadas via de regra), considera-se que tal setor tem um 

vasto campo para o desenvolvimento das parcerias entre empresas estatais e privadas diante 

das pressões para se manter o ritmo de fornecimento do crescimento da demanda com a 

expansão da geração e a melhora da eficiência energética, bem como das necessidades do 

desenvolvimento de tecnologias e inovações.  

O principal objetivo do presente trabalho é alcançado na sua conclusão, em que se 

propõe um modelo de chamada pública genuinamente negocial em procedimentos públicos, 

composto por questões e check-lists meticulosamente pensados para que possam conciliar os 

interesses estatais e privados, sem, contudo, afetar o desenvolvimento do empreendimento. O 

modelo de chamada pública proposto poderá vir a ser adotado pelas empresas estatais 

brasileiras, ou a menos, inaugurar e fomentar o debate sobre quais os critérios e métodos que 

podem, objetivamente, levar a uma melhor escolha de parceiros, incluindo-se no debate o 

refinamento do modelo proposto para que tenha potencial de generalização e replicação. 
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1. BREVE INTRODUÇÃO AO INSTITUTO DA CHAMADA PÚBLICA PARA 

A FORMAÇÃO DE PARCERIAS SOCIETÁRIAS ENTRE OS SETORES 

ESTATAL E PRIVADO  

 

1.1. Aspectos gerais das parcerias societárias entre o setor estatal e o setor privado 

 

 Independentemente do ambiente em que são concebidas, seja ele público, privado ou 

misto, a formação de parcerias societárias
2
 é um processo multiforme, muitas vezes errático, 

sem receita procedimental ou rigor formal capaz de confinar o fenômeno econômico e o 

tirocínio empresarial a um conjunto de regras rígidas capazes de garantir o sucesso da 

aventura.  

No ambiente privado, as parcerias nascem para suprir necessidades essenciais ou 

supérfluas do mundo moderno, as quais, pela perspicácia do empresário, são transformadas 

em negócio capaz de atendê-las. A transformação dessa ideia em negócio condiciona-se a 

algumas etapas lógica e cronologicamente organizadas, como a pesquisa do mercado, o 

design do empreendimento, a eventual escolha de um parceiro, o desenvolvimento de um 

plano de negócio e a obtenção de fundos
3
. 

Tratando-se de joint venture formada entre parceiros privados, tais etapas são 

estruturadas segundo critérios estabelecidos e negociados pelos próprios agentes. Nessas 

hipóteses, a escolha do parceiro não é realizada segundo uma regra específica, dependendo, 

para o seu sucesso, de um longo processo de maturação e de avaliação recíprocas, que passa 

pela identidade de propósitos, compatibilidade e complementaridade das operações, cultura 

empresarial, valores, reputação, capacidade técnica e econômica, experiência, além, é claro, 

da observância das regras jurídicas e regulatórias incidentes, culminando, ao fim e ao cabo, 

com o engajamento societário. A decisão final do negócio é o resultado de um arranjo 

colaborativo ou uma aliança estratégica
4
.  

                                                 
 
3
 Segundo Rosabeth Moss Kanter, as alianças societárias tendem a desenvolver-se em cinco fases, como os 

relacionamentos entre as pessoas. Primeiro, durante o namoro, as identidades e as necessidades mútuas atraem as 

companhias. Em seguida, planos formais são elaborados, e outras pessoas são envolvidas na relação. Na próxima 

fase, as pessoas de ambos os lados devem aprender a conviver com suas diferenças. Finalmente, como bons 

parceiros de uma relação, devem encontrar-se mudados internamente, de modo a conviver confortavelmente. O 

foco da autora é a gestão da joint venture em termos humanos, o que traz mais benefícios do que os aspectos 

meramente financeiros, sendo crucial para criar benefícios mútuos (in Collaborative Advantage: The Art of 

Alliances. Harvard Business Review on strategic alliances, v. 72, n. 4, p. 97-149, 1994). 
4
 De acordo com Robert Porter Lynch, a interdisciplinaridade ganha relevo no estudo de alianças societárias, 

pois aspectos da administração de empresas, finanças, economia e direito entrecruzam-se e definem o sucesso ou 

insucesso de uma aliança empresarial. O autor trata o assunto utilizando outra figura interessante: a arquitetura. 



12 

 

 

 

 Embora as parcerias societárias formadas entre as empresas estatais e privadas para a 

constituição de sociedades ou de consórcios sigam um procedimento semelhante ao acima 

descrito, há peculiaridades que as tornam singulares, em virtude da presença do ente estatal na 

relação jurídica, restringindo seu campo de atuação ao atendimento de alguma necessidade 

pública capaz de gerar resultados atrativos para o setor privado por meio de uma aliança 

empresarial.  

Ou seja, como a empresa estatal está adstrita à consecução de uma finalidade pública 

definida em lei, sofrendo inflexões de normas constitucionais e infraconstitucionais que 

determinam um padrão mais elevado de transparência, parece-nos que a concretização desses 

arranjos empresariais complexos celebrados com as empresas privadas devam ocorrer por 

meio de procedimento público adequado a essa finalidade, e, que, concomitantemente, seja 

atrativo o suficiente para incentivar o setor privado à associação. 

  Questões de ordem financeira, econômica, técnica, tecnológica e de governança 

determinam essas associações entre os setores público e privado, as quais admitem variados 

modelos associativos
5
, desde aqueles oriundos dos procedimentos regulados de concessões, 

permissões e autorizações, até os mais sofisticados, previstos na lei das parcerias público-

privadas, que introduziu novos modelos contratuais no setor público
6
, valorizando o regime 

consensual entre o Estado e o setor privado, e dinamizando, assim, a prestação de serviços 

públicos 
7
. 

                                                                                                                                                         
Segundo ele, quatro fatores são responsáveis pela ausência de sistematização de uma arquitetura de alianças: 1 – 

a ausência de modelos e processos sistemáticos; 2 – falta de uma visão compartilhada da concepção à 

implementação; 3 – métrica e diagnósticos adequados; 4 – inexistência de insumos de gerentes operacionais. (in 

Alianças de Negócios: uma arma secreta e oculta para vantagens competitivas. São Paulo: Makron Books do 

Brasil e McGraw-Hill, 1994, p. 67-69). 
5
 Para Juliana Bonacorsi de Palma: “...eficiência e colaboração público-privada são os dois valores últimos da 

governança pública, dirigida à Administração Pública enquanto instituição, assim como quando do cumprimento 

de suas funções públicas. A governança demanda não apenas a prestação de serviços públicos, mas o efetivo 

atendimento de finalidades públicas por meio dessa ação estatal específica, direta ou indiretamente por meio de 

delegatários. Os resultados devem ser satisfeitos da melhor forma possível considerando a melhor tecnologia 

disponível e a reserva orçamentária pública, sem perder de conta a implantação das políticas públicas 

relacionadas”. (in Governança Pública nas Parcerias Público-Privadas: o caso da elaboração consensual de 

projetos de PPP. Parcerias público privadas: reflexões sobre os 10 anos da Lei 11.079/2004. JUSTEN FILHO, 

Marçal; SCHWIND, Rafael Wallbach (Coords.) 1ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 114/115). 
6
 A Lei 11. 079/2004 instituiu a chamada parceria público-privada, nas modalidades de concessão patrocinada e 

concessão administrativa, estabelecendo o seu regime jurídico, mas com aplicação subsidiária da Lei 8.987/1995, 

que estabeleceu o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da 

CF/1988. Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro: “havendo diferentes tipos de concessão disciplinados em lei, cabe 

ao poder público optar, em cada caso, por aquele que for considerado o mais adequado diante das exigências 

legais e constitucionais” [...] “a escolha da modalidade de parceria não é arbitrária; ela deve ser feita em função 

do tipo de atividade” (Parcerias na administração pública: concessão, permissão, franquia, terceirização, 

parceria público-privada e outras formas. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 71 e 39, respectivamente).  
7
 Em vários países, por exemplo, são comuns as parcerias desse tipo formadas entre as autoridades locais e o 

setor privado nas áreas de transporte, educação e hospitalar (BENNETT, Elizabeth; JAMES, Seldon; 

GROHMANN, Peter. Joint Venture Public- Private Partnerships for Urban Environmental Services. Report on 
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 Muitas combinações multinacionais na forma de alianças estratégicas e joint ventures 

são utilizadas com o suporte ativo do setor público
8
. Um exemplo é a Airbus, um consórcio de 

empresas alemãs, francesas, inglesas e espanholas inicialmente subsidiadas por investimentos 

governamentais, que atualmente situa-se como uma das maiores concorrentes no campo das 

aeronaves
9
. 

 Na América Latina, Brasil, Colômbia, Argentina e Peru são exemplos de países que 

utilizam as joint ventures público-privadas
10

 como meio intermediário até a instituição das 

empresas mistas, normalmente pelo arranjo inicial de um consórcio.  

 No caso do Brasil coexistem vários instrumentos de parceria no direito positivo 

brasileiro, de diversos matizes e regimes
11

, podendo ser mencionados os seguintes: (a) a 

concessão e a permissão de serviços públicos da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 

(“Lei 8.987/1995”); (b) a concessão de obra pública, também da Lei nº 8.987/1995; (c) a 

concessão patrocinada e a concessão administrativa, da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 

2004 (“Lei 11.079/2004”, ou a “Lei das PPP” - Parcerias Público Privadas); (d) o contrato de 

gestão, utilizado na formação de parcerias entre o Estado e as organizações sociais de que 

trata a Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998 (“Lei 9.637/1998”); (e) o termo de parceria com 

as organizações da sociedade civil de interesse público regido pela Lei nº 9.790, de 23 de 

março de 1999 (“Lei 9.790/99”); (f) os convênios, consórcios e outros ajustes previstos no 

artigo 116 da Lei 8.666/1993; (g) os contratos de empreitada (de obra e de mão de obra); (h) 

os contratos de concessão para uso e exploração de bens públicos, previstos na legislação 

setorial de petróleo, gás natural, mineração, florestal e de energia
12

; (h) as parcerias de 

negócios, prevista no inciso II, do §3º, do artigo 28, da Lei nº 13.303, de 30 junho de 2016 

(“Lei 13.303/2016”)
13

. 

                                                                                                                                                         
UNDP/PPPUE’s Project Development Facility (PDF) (1995 –1999). PPPUE Working Paper Series.Volume II. 

United Nations Development Programme Bureau for Development Policy One United Nations Plaza New York. 

Nova York, 2000). 
8
 A privatização de ativos do setor elétrico a empresas americanas (AES, Duke Energy) e europeias (Tractebel - 

Suez), com apoio financeiro do BNDES, foi comum na década de 90.  
9
 LYNCH, Robert Porter. Alianças de Negócios: uma arma secreta e oculta para vantagens competitivas. São 

Paulo: Makron Books do Brasil Editora Ltda. e Editora McGraw-Hill Ltda., 1994, p. 11. 
10

 DELMON, Victoria Rigby. PPP in Infrastructure Resource Center for Contracts, Laws and Regulations 

(PPPIRC), [Abril 2008]. Disponível em: <http://www.worldbank.org/ppp>. Acesso em: 4 nov. 2015. 
11

 Por assumir múltiplas estruturas e designs, Carlos Ari Sundfeld propõe a seguinte definição para as parcerias 

entre o setor público e o privado: “em sentido amplo, parcerias público-privadas são os múltiplos vínculos 

negociais de trato continuado estabelecidos entre a Administração Pública e particulares para viabilizar o 

desenvolvimento, sob a responsabilidade destes, de atividades com algum coeficiente de interesse geral” (Guia 

jurídico das parcerias público-privadas. Parcerias público-privadas. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 20-

22). 
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 Apesar de serem vários os instrumentos previstos na legislação brasileira, é possível 

categorizá-los em dois grupos distintos de modelos, o contratual e o de parcerias societárias. 

No modelo contratual, próprio das concessões, o Estado, como requisitante, estabelece as 

regras de convivência com o setor privado nos contratos administrativos de adesão, regidos 

supletivamente por intensa regulação e fiscalização estatais. Por outro lado, pelo modelo de 

parcerias societárias formadas entre empresas estatais e o setor privado, na forma de 

sociedades comerciais ou contratos de consórcio, exige-se outro nível de governança e gestão, 

marcada pela colaboração e negociação, visando à realização de seu objeto social por 

intermédio de um veículo rentável e autossustentável
14

. 

  A formação dessas parcerias pode vir combinada com a outorga da concessão de 

serviços públicos, como ocorreu recentemente em licitações do setor aeroportuário, cujos 

editais possuíam capítulos específicos sobre a formação de sociedades de propósito específico 

entre empresa estatal e o concessionário privado, estabelecendo, de antemão, o percentual de 

participação da estatal na sociedade que será criada para a exploração do serviço
15

. Nesse 

caso, a sociedade não é o objeto da contratação em si, mas o instrumento de sua realização. 

Em outras palavras, busca-se a exploração de determinando serviço público por meio de 

concessão e as participações no capital social de cada um dos parceiros são definidas 

previamente, sem negociação sobre o melhor arranjo societário. 

Convém esclarecer que a chamada pública objeto do presente trabalho não se 

confunde com o exemplo citado, eis que a sua finalidade é a própria parceria, a formação do 

veículo societário, contemplando etapas negociais de ajustes de interesses na definição 

conjunta dos melhores formatos de parcerias.  

 

                                                 
14

 Alguns consórcios celebrados entre empresas estatais e o setor privado são utilizados como fase intermediária 

até a formação da sociedade de propósito específico. No setor elétrico, normalmente são constituídos consórcios 

para a participação em licitações, evoluindo para a sociedade em caso de sucesso, em projetos estruturados para 

segregar riscos e viabilizar a colaboração financeira. Caso a participação estatal seja minoritária nesse tipo 

societário, parte da doutrina denomina a empresa nascente de semiestatal (SUNDFELD, Carlos Ari; SOUZA, 

Rodrigo Pagani de; PINTO, Henrique Motta. Empresas semiestatais e sua contratação sem licitação. In: 

SUNDFELD, Carlos Ari (Org.). Contratações públicas e seu controle. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 102-129) 

ou derivada (JUSTEN FILHO, Marçal. Empresa privada com participação estatal minoritária. Revista de Direito 

Administrativo Contemporâneo, vol. 2/2013, p. 271-284, Set - Out / 2013). 
15

  No edital do Leilão nº 01/2013, cujo objeto era a concessão para ampliação, manutenção e exploração dos 

Aeroportos Internacionais Rio de Janeiro/Galeão – Tancredo Neves/Confins, há um exemplo desse modelo de 

formação de parceria. No item 6.2.6.6. havia a obrigatoriedade de que o capital social das concessionárias fosse 

integralizado pela Infraero (49%) e o Acionista Privado (51%). Disponível em: 

<http://www2.anac.gov.br/Concessoes/galeao_confins/ e Edital do Leilão nº 2/2011 - Concessão para ampliação, 

manutenção e exploração dos Aeroportos Internacionais Brasília – Campinas – Guarulhos, item 1.1.13. 

Disponível em http://www2.anac.gov.br/GRU-VCP-BSB/>. Acesso em: 12 ag. 2016.  
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1.2. Traços essenciais da chamada pública no direito brasileiro   

 

Como já mencionado, o procedimento de formação de parcerias societárias entre o 

setor estatal e o setor privado não possui uma fonte normativa básica, aplicável genericamente 

às empresas estatais. Esse vazio normativo acaba por tornar tais parcerias centradas no poder 

discricionário, exigindo das empresas estatais a adoção de mecanismos que confiram 

publicidade e transparência ao procedimento de seleção de parceiros.  

Nesse contexto, algumas empresas estatais lançam mão da chamada pública, que, 

como explicado anteriormente, é um modelo de formação de parcerias entre o setor público e 

o setor privado que tem por objeto imediato a formação da parceria, como fase prévia à 

participação em procedimentos licitatórios ou para outras finalidades específicas
16

. 

 No Brasil, tal modalidade competitiva de formação de parcerias societárias público-

privadas não possui disciplina legal específica. Por exemplo, ainda que em algumas leis 

específicas a chamada pública seja indicada como procedimento típico de formação de 

parcerias, como na área de medicamentos, conforme a Portaria do Ministério da Saúde nº 837, 

de 18 de abril 2012 (“Portaria MS 837/2012”), e de inovação tecnológica, nos termos da Lei 

Federal nº 10.973, de 12 de agosto de 2004 (“Lei 10.973/2004”), o seu modo de aplicação não 

é regulado nesses diplomas.  

 No caso das empresas estatais que a utilizam, a chamada pública serve ao propósito de 

conferir funcionalidade às leis autorizativas previstas nos incisos XIX e XX, ambos do artigo 

37, da Constituição Federal de 1988 (“CF/1988”)
17

, estabelecendo um procedimento de 

seleção de parceiro para a instituição de uma sociedade. 

 A Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei 6.404/1976” ou “Lei das 

Sociedades Anônimas”), antes mesmo da CF/1988,  já fazia menção à participação, 

majoritária ou minoritária, de empresas de economia mista em outras companhias (§2º, do 

                                                 
16

 O Departamento de Transporte Britânico, por exemplo, utiliza  um modelo de seleção pública para a formação 

de joint venture com o setor privado, a qual  receberá contratos do setor público como um dos componentes da 

remuneração do serviço, havendo a possibilidade de obtenção de receitas acessórias e complementares, as quais 

comporão o overhead do parceiro privado. Disponível em: <https://www.gov.uk/government/news/new-

commercial-model-for-the-vehicle-certification-agency>. Acesso em: 12 de ag. 2016. 
17

 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:  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) [...] XIX - 

somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade 

de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua 

atuação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998); XX - depende de autorização legislativa, 

em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação 

de qualquer delas em empresa privada; [...]. 
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artigo 235), mas o modo de realizá-lo também é omisso nessa Lei
18

.  

 Por sua vez, a Lei 13.303/2016, ao instituir o Estatuto Jurídico da Empresa Pública, da 

Sociedade de Economia Mista e de suas Subsidiárias, não tratou especificamente sobre o 

procedimento competitivo de formação de parcerias entre as sociedades de economia mista e 

agentes privados, que é o foco de nosso estudo. No capítulo que normatiza a licitação para 

essas entidades
19

, limitou-se a declarar a dispensabilidade de licitação para os casos em que a 

escolha do parceiro esteja associada as suas características particulares, vinculada a 

oportunidades de negócio definidas e específicas. Nada obstante, essa lei conferiu à empresa 

estatal a liberdade de estabelecer procedimentos específicos por meio de regulamentos
20

,  que 

atendam às características, peculiaridades e limitações da empresa. 

 A chamada publica objeto do presente estudo não é incompatível com um 

procedimento competitivo de escolha de parceiros, pois seu objetivo é criar um modelo 

transparente para a negociação de parcerias no âmbito estatal, da fase inicial até a efetiva 

formação da sociedade alvo. A identificação do parceiro que justifica o estabelecimento da 

parceria diretamente é o objetivo desse procedimento. 

 A própria nomenclatura do que aqui denominamos chamada pública é indistintamente 

utilizada para diversas finalidades não negociais
21

. 

                                                 
18

 Para Mario Engler Pinto Junior, “no caso de fornecimento estatal em ambiente de mercado e sem barreiras 

jurídicas à entrada de empreendedores privados, a questão das políticas públicas demanda outra abordagem mais 

ampla, que transcende o objetivo específico da universalização, embora sem excluí-lo. Seria equivocado supor 

que, nessa hipótese, o papel da empresa estatal estaria restrito à geração de receita para o erário, através da 

distribuição de dividendos. A participação acionária estatal não pode ser equiparada a um ativo financeiro 

destinado simplesmente a produzir lucros. A exploração da atividade econômica é apenas um meio para o Estado 

alcançar finalidades públicas, o que atribui à empresa pública e à sociedade de economia mista uma função 

tipicamente instrumental” (Empresa Estatal: função social e dilemas societários. São Paulo: Atlas, 2010, p. 

246/247) 
19

 Regulamentando o §1º, do artigo 173, da CF/1988. 
20

 Nesse sentido, o inciso I, do §2º, do artigo 8º, §4º, do 31, caput, do 40, parágrafo único, do 63, §2º, do 64, §2º, 

do 65, inciso II, do §2º, do 66, parágrafo único, do 67, §5º, do 86.  
21

 Como por exemplo, pelo FINEP, com o objetivo de apoiar projetos institucionais relevantes, considerados de 

caráter prioritário para a manutenção e consolidação do Sistema Nacional de CT&I. Disponível em:  

<http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/596>; pelo CNPQ, visando à seleção de propostas 

para apoio financeiro a projetos que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e 

tecnológico do país. Disponível em:<http://cnpq.br/chamadas-

 publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=6822&filt

ro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=47- 797-4226>; pelo BNDES, recentemente, visando à seleção de 

propostas para obtenção de apoio financeiro não reembolsável para a realização de Estudos Técnicos 

independentes com objetivo de realização de diagnóstico e proposição de políticas públicas no tema Internet das 

Coisas. Disponível em:< http://www.bndes.gov.br 

/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Apoio_a_estudos_e_pesquisas/BNDES_FEP/prosp

eccao/chamada_internet_das_coisas.html>. As empresas privadas, em projetos de eficiência energética, também 

realizam Chamadas Públicas. Exemplo: pela CPFL, Disponível em: http://www.cpfl.com.br/energias-

sustentaveis/eficiencia-energetica/chamada-publica/Paginas/chamada-publica.aspx; e pela AES Eletropaulo, 

disponível em: <https://www.aeseletropaulo.com.br/sobre- a- aes- eletropaulo/ 
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 Até mesmo no setor de energia elétrica, em que a chamada pública é bastante utilizada 

para a formação de parcerias societárias, a legislação especial do setor estabelece, por 

exemplo, a obrigatoriedade de “chamada pública” para os casos contratação de 

empreendimentos do PROINFA
22

 e de geração distribuída
23

, de modo a garantir publicidade, 

transparência e igualdade de acesso aos interessados, aos benefícios fiscais e regulatórios e ao 

sistema de distribuição de energia elétrica.  

 Portanto, a definição do instituto é o primeiro desafio a ser superado. Chamada 

pública, para os fins propostos, é o procedimento utilizado por algumas empresas estatais, 

integrantes da administração indireta, com o objetivo de criar sociedades ou outras formas 

associativas com pessoas jurídicas de direito privado, de modo a conferir publicidade e 

tratamento não discriminatório à seleção de parceiros, mediante um procedimento auditável, 

visando à prestação de serviços públicos ou a exploração de atividade econômica inseridos no 

seu campo de atuação. 

 A chamada pública é, portanto, uma forma de consensualidade estrita, que 

corresponde à concertação administrativa. É o máximo de consensualidade no âmbito da 

administração pública, não configurando um simples acordo substitutivo
24

 ou integrativo.  

 A participação como sócio de uma empresa estatal cria incentivos ao parceiro privado 

em virtude da limitação de sua responsabilidade no empreendimento, que passa a ser 

partilhada com o parceiro público. Essa é uma das vantagens das parcerias para o empresário 

do setor privado, comparando-as ao regime da concessão pura, em que a alocação dos riscos 

por meio do contrato pode ser custosa e parcial, considerando que não há negociação de todas 

as suas cláusulas com o agente privado. Grande parte dos riscos assentam-se em uma zona 

cinzenta e nebulosa e, quando se convertem em prejuízos efetivos, desloca-se para o Poder 

Judiciário ou para uma câmara arbitral a sua definição. Aliás, isso não é tão difícil de ocorrer 

                                                                                                                                                         
eficienciaenergetica/conteudo/chamada- p%C3%BAblica-2015>. Informações obtidas em pesquisa realizada no 

Google, em 12 de agosto de 2016, o termo Chamada pública reportou 2.200.000 resultados, revelando o emprego 

indistinto da expressão para diversas finalidades.  
22

  Nos termos do artigo 3º da Lei 10.438/2002. O Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia 

Elétrica (Proinfa), conforme descrito no Decreto nº 5.025, de 2004, foi instituído com o objetivo de aumentar a 

participação da energia elétrica produzida por empreendimentos concebidos com base em fontes eólica, 

biomassa e pequenas centrais hidrelétricas (PCH) no Sistema Elétrico Interligado Nacional (SIN). Disponível 

em: <http://www.mme.gov.br/programas/proinfa/>. Acesso em: 18 ag. 2016. 
23

 Art. 15, do Decreto nº 5.163 de 30 de julho de 2004. 
24

 Nesse sentido se manifestou Juliana Bonacorsi de Palma (in Governança Pública nas Parcerias Público-

Privadas: o caso da elaboração consensual de projetos de PPP. Parcerias público privadas: reflexões sobre os 10 

anos da Lei 11.079/2004. JUSTEN FILHO, Marçal; SCHWIND, Rafael Wallbach (Coords.) 1ª ed. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 217). São exemplos de acordos substitutivos os Termos de compromisso 

celebrados com a Comissão de Valores Mobiliários – CVM, previstos no artigo 11, da Lei Federal nº 6.385, de 9 

de dezembro de 1976 (“Lei 6.385/1976”); o TCC celebrado com o CADE, nos termos da Lei Federal nº 12.529, 

de 30 de novembro de 2011 (“Lei 12.529/2011”) e o TAC, celebrado com a ANATEL, nos termos da Resolução 

ANATEL nº 629, de 16 de dezembro de 2013. 
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assim pois, considerando que uma das premissas para a formação do contrato de concessão, 

na data de sua celebração, é uma situação de equilíbrio, a garantia da lei visando à 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
25

 do contrato não costuma alcançar a 

deficiência na alocação dos riscos natural, ainda mais com o protrair do tempo em contratos 

de longa duração e em contextos de instabilidade econômica.  

 Além disso, a opção por empreender por meio de uma sociedade, em um regime de 

limitação de responsabilidade, tem as seguintes vantagens: (a) criam-se incentivos à 

diversificação de investimentos; (b) criam-se incentivos à realização de investimentos por 

investidores avessos a riscos; (c) permite-se reduzir os custos de monitoramento nas empresas 

e (d) facilita-se as transferências eficientes de controle societário
26

. É um meio eficiente de o 

Estado atender à sua missão de agente fomentador e incentivador
27

 do desenvolvimento 

econômico e social
28

.  

 Sendo o objetivo da chamada pública a formação de uma parceria societária para a 

criação de uma sociedade ou consórcio, com limitação de responsabilidade dos sócios, reduz-

se, também, por outro lado, os custos de monitoramento do investimento, pois o risco de 

perda será restrito ao valor do capital subscrito
29

. O monitoramento será estritamente o 

necessário para controlar a realização do plano de negócios, previamente estabelecido e 

                                                 
25

 §§ 2º e 4º, do artigo 9º e artigo 10, caput, ambos da Lei 8.987/1995. Há certa mitigação desse risco no regime 

das PPP’s, os quais devem ser previstos em Contrato. Nada obstante, o regime ainda é de concessão. 
26

 Nesse sentido, confira-se Bruno Meyerhof Salama (Direito e Economia, Textos Escolhidos. São Paulo: 

Saraiva, 2010, p. 59-112). Em que pese o texto aludir genericamente às sociedades de capital puras, entendemos 

que tais vantagens ganham relevo em parcerias societárias entre o parceiro privado e o parceiro público, que é o 

titular do serviço a ser explorado. As desvantagens apontadas pelo mesmo autor para a internalização por meio 

de sociedade podem ser assim resumidas: (a) a limitação da responsabilidade do sócio pode permitir a 

externalização de riscos do negócio, de modo que receba os lucros na prosperidade, sem arcar com as 

consequências em caso de prejuízos  - o que não é necessariamente verdade nas joint ventures público-privadas, 

as quais, via de regra, exploram um determinado serviço por meio de contratos públicos – isso fomentaria os 

seguintes comportamentos indesejáveis: (i) a realização de investimentos ineficientes; (ii) baixo investimento em 

precaução (mais comum no regime de delegação do que no de exploração conjunta, tendo em vista o maior 

monitoramento da atividade pelo próprio titular do serviço) e (iii) utilização de pessoa jurídica como escudo para 

fraudes e outros ilícitos. 
27

 Segundo a norma jurídica estabelecida no art. 174 da CF/1988. 
28

 Mário Engler indica, com precisão, o campo de atuação empresarial do Estado, seja na prestação dos serviços 

públicos ou na exploração de atividade econômica, em que pese, neste caso, não incluir as subsidiárias e 

empresas com participação estatal, as quais são o objeto do procedimento da chamada pública. Para o autor, “o 

recurso à forma societária para organizar o exercício de funções próprias da administração pública pode abranger 

tanto a prestação de serviços públicos, quanto a exploração de atividade econômica sujeita à livre iniciativa e em 

regime de competição com o setor privado. Enquanto no primeiro caso existe a liberdade de escolha do modelo 

organizacional (prestação centralizada ou descentralizada sob a forma autárquica, fundacional ou empresarial), 

no segundo, a atuação do Estado ocorre, obrigatoriamente, por intermédio de empresa pública ou sociedade de 

economia mista (Empresa Estatal: função social e dilemas societários. São Paulo: Atlas, 2010, p. 206/207). 
29

 Segundo Bruno Salama, “quanto menor a chance de serem os sócios responsabilizados por dívidas da 

empresa, tanto menor serão o tempo e o esforço que cada sócio despenderá em monitoramento dos demais 

sócios. Esses custos de monitoramento são indesejáveis não só por representarem um desperdício, mas 

principalmente porque sinalizam um aumento da incerteza quanto à possibilidade de perda nos investimentos” 

(Fim da Responsabilidade limitada no Brasil, São Paulo: Malheiros, 2014, p. 296). 
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aprovado pelos órgãos sociais, conforme será analisado no capítulo que propõe a sugestão de 

um modelo de procedimento.  

 As sociedades de economia mista que utilizam a chamada pública para a finalidade de 

formação de outras sociedades estão autorizadas por lei
30

 a criar subsidiárias ou a participar 

do capital de empresas privadas. A ausência de autorização legislativa para o estabelecimento 

desse tipo de parcerias é causa de nulidade do negócio jurídico celebrado
31

. 

 Todavia, a ausência de disciplina jurídica da chamada pública, no que tange a uma 

norma adjetiva de procedimento, não implica por si somente a sua ilegitimidade. Até porque, 

se há autorização legal para a formação de parcerias societárias ou contratuais, o que 

pressupõe um procedimento prévio de seleção dos parceiros, sem a possibilidade de chamada 

pública, tal preceito legal restaria inócuo.  

Nesse sentido, a omissão legislativa no tratamento específico da chamada pública se 

preenche por meio da aplicação subsidiária das normas administrativas pertinentes aos 

procedimentos de formação de parcerias societárias e contratuais entre os setores público e 

privado. É o caso, por exemplo, da Lei Federal nº 9.784, de 2 de janeiro de 1999 (“Lei 

9.784/1999”) que, dentre outras cominações, exige a observância do dever de publicidade, 

motivação e atendimento a fins de interesse geral, e a Lei 13.303/2016, que possui 

normatização detalhada acerca dos critérios de transparência e de governança corporativa, tais 

como a sua utilização para a criação de regras procedimentais consentâneas com as exigências 

legais para a formação de parcerias societárias por meio da chamada pública. 

                                                 
30

 Nos termos do inciso XIX, do artigo 37, da CF/1988 
31

 Há um exemplo internacional envolvendo a ausência de autorização legal para a constituição de parceria entre 

o setor público e o setor privado, em que a parceria foi julgada nula: Credit Suisse vs Allerdale Borough Council. 

Vd. Rob Hann, Local Authority Companies and Partnerships – Tottels (updated bi-annually).  
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1.3. Os procedimentos para a seleção de parceiros nas joint ventures público-

privadas
32

 no Reino Unido
33

 

  

Cabe ressaltar ainda que o setor elétrico brasileiro usa o procedimento da chamada 

pública com características semelhantes ao modelo das denominadas Notices, adotado para a 

seleção de parceiros privados nas joint ventures público-privadas no Reino Unido
34

. 

 Além disso, o modelo de associação utilizado no Reino Unido constitui-se de interesse 

para o presente trabalho por utilizar um procedimento de seleção público de formação de 

                                                 
32

 Segundo definição de Gustavo Oliva Galizzi, “[...] a figura da joint venture, na realidade, não comporta uma 

definição rígida e unitária, tendo em vista, de um lado, a pluralidade dos fatores que podem justificar a sua 

formação, e, de outro, o inegável reflexo, em suas origens, do direito da Common Law, que tem por base matéria 

essencialmente jurisprudencial” (A sociedade em conta de participação como subespécie do gênero joint 

venture). Daniel Amin Ferraz oferece a seguinte definição para a joint venture: “acordo de cooperação (sem 

forma própria) entre duas ou mais pessoas, físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que podem exercer 

a administração conjunta, e que tem o dever de busca do objetivo comum, atuante na expectativa de ganho ou 

benefício (não necessariamente imediato) ” (A sociedade em conta de participação como subespécie do gênero 

Joint Venture. Revista de Direito Mercantil, industrial, econômico e financeiro nº 135, São Paulo: Malheiros, 

2004, p. 207). As Joint Ventures podem ser classificadas segundo vários critérios, sendo os mais comuns os 

seguintes: (a) Equity joint venture, que envolve a atribuição de capital. Normalmente, um dos parceiros faz uma 

contribuição financeira ao outro, e (b) Non equity joint venture, espécie de acordo de cooperação no qual as 

partes procuram estruturar franquias, contratos de uso de marcas, de uso de tecnologia, contratos de 

administração, dentre outros, (c) Corporate joint venture, o arranjo colaborativo é realizado por meio de uma 

pessoa jurídica distinta dos parceiros, permitindo a limitação da responsabilidade ao valor do investimento; (d) 

Non corporate joint venture, arranjo realizado em forma contratual; (e) Nacional, formada por dois ou mais 

parceiros do mesmo país; (f) Internacional, integrada por dois ou mais parceiros de nacionalidades diferentes, 

para desenvolvimento do empreendimento em ou mais países; (g) Estrangeira: associação entre dois parceiros de 

nacionalidades distintas para desenvolvimento do empreendimento em um dos países. Demais Tipos: 

Transitórias; Permanentes; Estatais; Privadas; Mistas. No Brasil não há uma regulação geral tratando da 

formação de joint ventures público-privadas, mas normas esparsas e superficiais sobre o tema aplicáveis a 

determinados arranjos, como nas leis de parcerias de investimento (Lei Federal nº 13.334, de 13 de setembro de 

2016), nas leis de parcerias voluntárias (Lei 13.019/2014) e na lei das parcerias público-privadas (Lei 

11.079/2004), nada obstante a prática demonstre que acordos dessa natureza são cada vez mais comuns. As joint 

ventures brasileiras são estabelecidas na forma de corporate joint ventures, adotando uma das formas previstas 

na legislação nacional (sociedades limitadas, sociedades anônimas, sociedade em conta de participação etc.), ou 

non corporate joint ventures, sendo a forma mais comum o Consórcio (Lei 6.404/1976). LEITE, Guilherme; 

CONTENTE, Fábio Amaral. Brazil, in CAMPBELL, Dennis (General Editor). International Joint Ventures, 2ª 

ed., 2013.  
33

 Informações básicas extraídas da 2ª edição do The public-private partnership law review, pela Law Business 

Research Ltd., que avalia tópicos específicos dessas parcerias em diferentes países. São poucos os países em que 

a parceria societária público-privada é mencionada. A seleção desses países teve como critério os diferentes 

modelos de parcerias societárias, desde aquelas com características de venture capital (como na Argentina e 

Reino Unido), até as contratuais, como na Bélgica e Peru. Esses modelos abrangem os principais tipos de 

parcerias societárias pesquisadas, sendo despiciendo mencionar outros países que os utilizam no 

desenvolvimento da estrutura de entrega de serviços públicos ou de regulação de mercados.  
34

 As denominadas Notices, no Reino Unido, utilizadas na seleção de parceiros privados interessados em formar 

parcerias empresariais atuantes no setor de serviços públicos, como saneamento, transporte, educação e saúde. 

Os guidelines publicados pelo Department for Communities and Local Government (DCLG -

 website: www.communities.gov.uk. London, 2006) oferecem informações detalhadas sobre os arranjos 

contratuais e societários, as áreas de atuação e os modelos de financiamento, dentre outras. No guia Structures 

for Service Delivery Partnerships. Disponível em: <https://www.bipsolutions.com/docstore/pdf/13727.pdf>, há 

um roteiro completo sobre os diferentes modelos de negócio que podem serr estabelecidos entre os parceiros 

público e privado. Acesso em: 27 fev. 2017. 



21 

 

 

 

parcerias societárias bem estruturado, contando com o auxílio de guidelines publicados pelo 

Poder Público e que abrangem todas as questões de interesse para o sucesso desse tipo de 

associação, como a avaliação de riscos, os tipos societários e sua aplicação, modelos de 

financiamento, dentre outros. 

 No Reino Unido, o modelo colaborativo entre o Estado e o setor privado é derivado do 

processo de transformação econômica e social ocorrido após o período de forte desestatização 

que se iniciou no final da década de 70
35

, época em que o país passou pela transição do 

modelo antigo em que os serviços públicos estavam concentrados no setor público, para o 

modelo híbrido atual, em que o setor público tem o papel orientador, regulador e financiador 

da atividade econômica e dos serviços de interesse coletivo. 

 A utilização das joint ventures societárias no Reino Unido pode ser combinada com 

um contrato de parceria típico, como meio de segregar atividades de maior custo e torná-las 

eficientes mediante a contratação direta da sociedade criada.  

 Nesse modelo de empresa
36

, o foco é expandir a prestação de serviços para terceiros 

por meio de um veículo societário em que o parceiro público e o parceiro privado, já 

engajados em um Contrato de Parceria, sejam sócios. 

 O tipo societário normalmente utilizado para essas parcerias é semelhante às 

sociedades em conta de participação brasileiras, denominado Limited Liability Partnerships 

(LLP)
37

. As LLP foram introduzidas no sistema jurídico britânico por meio do Limited 

Liability Partnership Act 2000, e têm sido utilizadas nos setores de infraestrutura dos países 

integrantes do Reino Unido. É uma forma societária híbrida que alia a flexibilidade das 

parcerias aos benefícios da limitação da responsabilidade
38

. 

                                                 
35

 Entre 1987 e 1991, foram privatizadas, sob forte oposição, as seguintes companhias: British Steel, British 

Petroleum, Rolls Royce, British Airways, e companhias de água e eletricidade, consideradas as mais rentáveis e 

que permitiriam reduzir o déficit público em pouco tempo. Fonte: http://www.theguardian.com/commentisfree/2

012/mar/29/short-history-of-privatisation. 
36

 Os modelos empresariais adotados pelo Reino Unido estão descritos no seguinte guideline: Structure for 

Services Delivery Partnerships: Technical Notes. pp. 117 e ss. Londres, 2006. DCLG - website: 

www.communities.gov.uk. London, 2006. Disponível em: 

<https://www.bipsolutions.com/docstore/pdf/13727.pdf>. Acesso em: 21 mai. 2017.  
37

 Na Common Law, as Partnerships admitem quase todas as formas possíveis de acordos para a exploração 

conjunta de determinada atividade econômica, nas quais os Partners obrigam-se ilimitadamente, com exceção 

das LLP. Segundo Gustavo de Oliva Galizzi, a sociedade em conta de participação pode ser equiparada a 

unincorporated joint venture, porquanto da união entre o sócio ostensivo e o sócio oculto não resulta o 

surgimento de uma pessoa jurídica autônoma, nada obstante a figura do sócio oculto seja hostil ao regime da 

Common Law. Para o autor, a sociedade em conta de participação tem seu papel nas parcerias internacionais, 

como modo associativo entre sociedades nacionais e estrangeiras, dada a sua flexibilidade de estrutura e 

simplicidade e rapidez de constituição (A sociedade em conta de participação como subespécie do gênero Joint 

Venture. Revista de Direito Mercantil, industrial, econômico e financeiro nº 135, p. 206-218. São Paulo: 

Malheiros, 2004). 
38

 Structures for Services Delivery Partnerships, p.118.  
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 Nesse modelo de parceria, as partes estabelecem uma relação societária de longo prazo 

em um negócio de natureza comercial. Afasta-se, portanto, a possibilidade de utilização do 

modelo para negócios sem fins lucrativos ou estabelecidos entre parceiros exclusivamente 

públicos.  

 As características principais da LLP são: (a) limitação de responsabilidade, (b) forma 

societária e (c) flexibilidade contratual e administrativa. 

 Ela pode ser formada por mais de um ente público ou privado, sendo que ao menos 

dois deles serão membros com responsabilidade sobre os negócios e devem ter as 

qualificações exigidas pelo Limited Liability Partnership Regulations 2001
39

. 

 As parcerias societárias no Reino Unido não se limitam à área de infraestrutura, 

alcançando, também, serviços públicos em sentido amplo, como educação e saúde. 

 Para a formação dessas sociedades, o procedimento é geralmente dividido em três 

fases: (1) seleção; (2) diálogo negocial (“diálogo”) e (3) adjudicação. As regras 

procedimentais que as regem estão definidas na Diretiva Consolidada de Contratação Pública 

(“Diretiva”)
40

 e no Public Contracts Regulations, editados periodicamente
41

e são, em síntese, 

as seguintes: 

 

• a entidade anunciante publica o edital  por meio do qual define a suas necessidades, 

exigências e as regras que definirão a seleção do parceiro; 

• após a pré-qualificação de candidatos, de acordo com as regras de seleção pré-

definidas, a entidade anunciante seleciona pelo menos três candidatos a participar da 

etapa seguinte do diálogo. Caso não haja candidatos suficientes que satisfaçam os 

critérios de seleção, a entidade anunciante procede ao convite apenas dos candidatos 

com os recursos necessários para participar no diálogo. Em qualquer caso, o número 

de candidatos convidados a participar do diálogo deve ser suficiente para assegurar 

uma concorrência efetiva, e 

                                                 
39

 AS LLP diferenciam-se das Limited Partnership (LP) e das Limited Companies (LC) pelo objeto, número de 

sócios e a extensão da responsabilidade. Nas LP, por exemplo, o sistema de responsabilidade é semelhante ao 

das Sociedades em Conta de Participação brasileiras, em que o sócio ostensivo (general partner) possui 

responsabilidade ilimitada, enquanto o sócio oculto (limited partner) responde apenas até o limite do capital 

investido. Para maiores informações, vd. Structures for Service Delivery Partnerships, p. 132 a 141, nas quais há 

um rico quadro comparativo. 
40

 No original, Consolidated Directive or Regulation 18 of the Public Contracts Regulations 2006. Disponível 

em: <http://www.legislation.gov.uk/uksi/2006/5/pdfs/uksi_20060005_en.pdf>. Acesso em: 26 fev. 2017.   
41

 Está em vigor a edição de 2015, disponível em: <http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/102/contents/made>

. Acesso em: 26 fev. 2017. 



23 

 

 

 

• a entidade anunciante, em seguida, abre o diálogo com o candidato selecionado 

visando a identificar e a definir os meios mais adequados para atender as suas 

necessidades. Durante a etapa do diálogo, a entidade anunciante pode discutir todos os 

aspectos do contrato com os participantes, 

 uma vez selecionado o candidato vencedor, o procedimento é concluído com as 

formalidades da adjudicação. 

 

 Ainda sobre as regras procedimentais da Diretiva, convém examinar 

pormenorizadamente alguns aspectos. Durante a fase de diálogo, duas obrigações específicas 

são impostas à entidade anunciante pela Diretiva no que diz respeito a sua conduta. Em 

primeiro lugar,  a autoridade deve garantir que os candidatos serão tratados de forma 

isonômica e em particular, e de que não fornecerá informações aos candidatos de forma 

discriminatória, conferindo a um ou mais candidatos uma vantagem sobre os demais. Em 

segundo lugar, a entidade anunciante não poderá divulgar soluções propostas nem 

informações confidenciais fornecidas por um candidato participante do diálogo sem a sua 

autorização prévia e formal.  

 O procedimento pode ocorrer em fases sucessivas, com o número de soluções e 

participantes reduzidos conforme o diálogo avança. Qualquer redução de participantes durante 

o diálogo deve ser feita com referência aos critérios objetivos pré-determinados e 

regularmente documentada e, sendo o caso, com a publicação da decisão que ensejou a 

redução.  

A negociação deve prosseguir até a identificação da solução capaz de responder às 

necessidades previamente definidas.  

 Em seguida, a entidade anunciante declara o diálogo concluído e solicita que os 

participantes apresentem suas propostas finais, elaboradas com base no resultado das suas 

negociações individuais com a entidade anunciante, que deverão conter todos os elementos 

exigidos e necessários para a execução do projeto, em todas as suas dimensões. 

 As propostas serão avaliadas com base nos critérios de habilitação pré-declarados, 

sendo  selecionado o parceiro que apresentar a proposta de parceria em melhores condições 

empresariais de realizar os objetivos que justificaram o procedimento, que ofereçam  poderes, 

direitos e participação que permitam ao ente público organizá-los e executá-los de forma 

eficaz. Mais uma vez, o participante que tiver apresentado o melhor modelo de parceria pode 

ser solicitado a esclarecer pontos omissos ou obscuros da sua proposta ou a confirmar os 

compromissos nela contidos, desde que isso não acarrete a alteração de elementos 



24 

 

 

 

substanciais da proposta ou anunciados na chamada pública, distorcendo o eventual caráter 

competitivo por efeito de discriminações não justificadas. 

 A entidade anunciante poderá, ainda, exigir que os participantes esclareçam, 

especifiquem e afinem as suas propostas, antes ou durante a fase de negociação
42

. 

 No setor de transporte do Reino Unido
43

 são utilizados modelos nos quais o setor 

privado tem a oportunidade de celebração de uma parceria societária diretamente com o órgão 

estatal, por meio de um processo público de seleção objetivo, que auxilia a compreensão 

prática do procedimento. 

 O procedimento tem início com a publicação do edital, por meio do qual são 

fornecidas as informações sobre a autoridade que celebrará a parceria, o setor de atuação, o 

objeto da parceria, as questões financeiras, econômicas, legais, técnicas e o procedimento que 

regerá a atuação das partes interessadas no curso das negociações. 

 Nesse caso específico, o setor privado
44

 é convidado para ser o controlador da 

companhia, e a governança é definida em um acordo de acionistas que regulará o 

relacionamento entre o ente público e o privado e, dentre outras disposições, questões 

relacionadas à transferência de ações, distribuição de dividendos, exclusividade, saída e a 

obrigação do parceiro privado em adquirir as ações do agente público.  

 A estimativa do potencial de geração de fluxo de caixa é previamente apresentada no 

edital, permitindo ao setor privado verificar a sustentabilidade financeira do projeto. Não há 

garantia de receita fixa ou em determinado nível para os parceiros, aproximando-se à estrutura 

de negócios de venture capital
45

. 

 Os contratos conferem ao setor público a opção de encerrar a sua participação na 

parceria unilateralmente, após transcorrido o prazo determinado de duração, aparentemente 

por ser o suficiente à garantia da consolidação do empreendimento, que deverá, a partir de 

então se autossustentar.  

                                                 
42

 Structures for Service Delivery Partnerships, p. 115/116. 
43

 Esse procedimento é promovido pela Vehicle Certification Agency – VCA, responsável pelas aprovações de 

todos os tipos de serviços automotivos no Reino Unido. Informações sobre a agência e sobre o procedimento 

denominado new comercial model podem ser encontradas no seguinte site:  

<https://www.gov.uk/government/news/new-commercial-model-for-the-vehicle-certification-agency>. Acesso 

em: 15 dez. 2016. 
44

 Nesse modelo, permite-se a participação exclusiva por meio de serviços, assemelhando-se à terceirização; o 

Código Civil Brasileiro prevê um modelo semelhante (CC, art. 981). O órgão público, no caso o Departamento 

de Transporte, fornece pessoal e capital minoritário para a formação da JV, o Private Sector Partner (PSP) é 

chamado para subscrever a maioria do capital (entre 51% e 80%) em uma companhia com limitação de 

responsabilidade. Portanto, o “Novo Modelo Comercial (NewCo) será estruturado como uma entidade privada.  
45

 O Departamento de Transporte, patrocinador da chamada pública, garante à joint venture público-privada a 

transferência de contratos relacionados ao licenciamento de veículos, certificações para determinados tipos de 

transporte de bens e serviços de suporte técnico e de execução. 
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 Após o transcurso desse prazo, a joint venture poderá prestar serviços a terceiros, 

encerrando o período de exclusividade. 

 Os procedimentos adotados no Reino Unido estabelecem a estrutura mínima do tipo 

societário alvo
46

. Isto significa que a joint venture público-privada já nasce com contratos 

garantidos com o poder público, com prazo determinado de duração, o que lhe garante um 

fluxo de caixa inicial para cobrir os custos de operação e manutenção e remunerar o sócio 

privado com uma taxa superior ao do mercado de capitais, sem o que a parceira não se 

estabeleceria. 

 Para garantir celeridade ao processo, o Departamento de Transporte, responsável pelo 

procedimento, cria a empresa veículo subscrevendo 100% (cem por cento) das ações, na 

forma de subsidiária integral. A parceira privada selecionada subscreverá ações na proporção 

inicialmente proposta no edital, entre 51% (cinquenta e um por cento) a 80% (oitenta por 

cento), de modo a torná-la a controladora da sociedade. Caso a parceira esteja reunida em 

consórcio, deverá ser formada uma empresa singular, ou uma sociedade de propósito 

específico, que subscreverá as ações na proporção mencionada.  

 Na fase negocial prevista nesse procedimento, limita-se o número de participantes do 

diálogo, sendo estabelecidos os critérios objetivos que nortearão a escolha do parceiro, de 

acordo com a Public Contracts Regulations, norma jurídica editada pelo legislativo britânico 

contendo as regras gerais de contratação para o setor público.  

  No modelo Building Schools for the Future (BSF), por exemplo, uma parceria 

estratégica é estabelecida para o investimento na educação secundária, cuja intenção 

primordial é transformar os standards do modelo educacional britânico como objetivo desse 

programa, utilizando a parceria para replicá-lo, utilizando métodos de gestão próximos das 

franquias. 

 A autoridade local celebra uma parceria por meio de uma joint venture com o setor 

privado
47

, mediante um procedimento competitivo. Assim como vimos nas Notices do setor 

de transporte, o parceiro privado selecionado subscreve 80% (oitenta por cento) das ações da 

joint venture e os outros 20% (vinte por cento) serão divididos igualmente entre a autoridade 

local e uma entidade pública criada para investimentos nesse setor, na forma de um fundo 

setorial
48

.  

                                                 
46

 Nesse sentido, VCA – III.1.3. 
47

 Denominadas Local Education Partnership or LEP. 
48

 Partnerships for Schools or PfS (Non-Departmental Public Body established by DFES to invest in the BSF 

programme). Disponível em: <http://www.partnershipsforschools.org.uk/>. Acesso em: 10 nov. 2016. 
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 O modelo BSF é estruturado na forma de uma parceria incremental. Nesse modelo 

incremental, o parceiro privado poderá ampliar o escopo dos serviços e investimentos 

conforme realize as fases do plano de investimentos de maneira satisfatória. Ao longo da 

parceria, o parceiro privado fornecerá os suprimentos, realizará os investimentos e os serviços 

relacionados na área em que referida autoridade exerce sua competência legal.  

 Na forma de parceria incremental, a parceria societária atuará por módulos 

sequenciais, ou seja, haverá um período de “teste” do parceiro por exploração de objetos que 

vão sendo acrescentados ao negócio conforme o módulo anterior seja bem-sucedido, tal como 

definido do Plano de Negócios. É um modo de mitigar os riscos limitando o escopo, criando 

incentivos para a sua ampliação conforme as metas sejam alcançadas. 

 Como o BSF é um programa de longo prazo, que envolve um arranjo complexo de 

financiamento, serviços e contratos, o parceiro privado selecionado para compor a parceria 

deve atender uma gama de habilidades e expertises capazes de desenvolver e entregar os 

projetos previstos no plano de negócios.  

 Os exemplos examinados acima demonstram que as aplicações para as parcerias são 

muito abrangentes no Reino Unido e possuem uma base procedimental que pode ser adaptada 

à realidade brasileira para a constituição do modelo de chamada pública proposto ao final 

deste trabalho. 

 

2. QUESTÕES JURÍDICAS PRÁTICAS E RELEVANTES SOBRE A 

CHAMADA PÚBLICA NO BRASIL 

 

2.1. Normas aplicáveis à chamada pública para a formação de parcerias 

societárias no Brasil     

 

2.1.1. A incompatibilidade do procedimento licitatório da Lei 8.666/1993 com a 

finalidade da chamada pública 

 

 A questão relativa à obrigatoriedade ou não de submeter eventuais interessados em 

estabelecer parcerias empresariais com as empresas estatais a um processo licitatório ou 

semelhante é essencial para definir se o procedimento da chamada pública objeto do presente 

estudo é um meio adequado à formação de sociedades entre empresas privadas e estatais. 

 Nesse contexto, surgem os seguintes questionamentos: segundo a ordem jurídica 
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vigente no Brasil, a empresa estatal está obrigada a realizar uma licitação pública para 

estabelecer parcerias societárias com empresas privadas? Em caso positivo, a licitação deve 

seguir o modelo estabelecido pela Lei 8.666/1993? 

 A resposta a essa questão passa, necessariamente, pela conciliação de dois dispositivos 

da CF/1988 que tratam do regime de licitações e contratações para as empresas integrantes da 

administração pública indireta, quais sejam: o artigo 37, XXI, de caráter amplo e genérico, e o 

artigo 173, §1º, incisos II e III
49

, específico para o caso de exploração direta de atividade 

econômica pelo Estado por meio de empresa pública, sociedade de economia mista e suas 

subsidiárias.  

 Primeiramente, o artigo 37, XXI da CF/1988 foi regulamentado pela Lei 8.666/1993, 

que estabeleceu normas gerais sobre licitações e contratos administrativos para toda a 

administração direita e indireta
50

, introduzindo, no microssistema de contratação pública, 

outros princípios específicos aplicáveis aos procedimentos que regula
51

.  

 Posteriormente, a Lei 13.303/2016
52

, que instituiu o estatuto jurídico da empresa 

pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, regulamentou o §1º, do artigo 

173 da CF/1988. Por meio dela foi complementado o preceito constitucional com a inclusão 

do regime de contratação para as empresas estatais.   

 Até a publicação da Lei 13.303/2016, a doutrina divergia a respeito da necessidade ou 

não de realização do procedimento licitatório da Lei 8.666/1993 para algumas das empresas 

                                                 
49

 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecera aos princípios da 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; [...]. 

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 definido 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 prestação de serviços, dispondo sobre: [...] 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; [...]  
50

 Nos termos do parágrafo único do artigo 1º. 
51

 Nos termos do artigo 3º, da Lei 8.666/1993 “a licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 

básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 

correlatos”.   
52

 Lei 13.303/2016. Segundo o disposto no seu artigo 1º, “esta Lei dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa 

pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, abrangendo toda e qualquer empresa pública e 

sociedade de economia mista da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que explore atividade 

econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, ainda que a atividade 

econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União ou seja de prestação de serviços públicos”. 
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estatais mencionadas no artigo 173 da CF/1988. Importava, nesse debate, a distinção entre  

empresas estatais prestadoras de serviços púbicos e as que desempenhavam atividade 

econômica. 

 Assim, as empresas estatais e respectivas subsidiárias, prestadoras de serviços públicos 

de titularidade do Estado, apesar de submetidas ao regime jurídico de direito privado 

estabelecido pelo Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967 (“Decreto-lei 200/67”), não 

se submeteriam ao regime do artigo 173 da CF/1988. Nesse caso, o regime adequado seria o 

do artigo 37, XXI, uma vez que sua finalidade seria a especialização de um interesse coletivo 

definido em sua lei de criação, da qual o administrador não poderia se afastar por não ter a 

livre disponibilidade de tais tipos de interesses
53

.   

 Já para as empresas estatais que desempenhassem uma atividade econômica, assim 

consideradas aquelas submetidas ao regime de competição com empresas privadas ou ao 

regime de monopólio,  em atuação própria do setor privado , sendo exercida pelo Estado pelas 

razões previstas no texto constitucional
54

, as contratações obedeceriam às regras dos incisos II 

e III, ambos do §1º, do artigo 173 da CF/1988, e não às do artigo 37, XXI, da CF/1988. Como 

resultado, em tal situação não incidiriam as normas da Lei 8.666/1993, mas as das leis 

comerciais e civis porventura incidentes, mesmo diante da lacuna legislativa que perdurou até 

a publicação da Lei 13.303/2016
5556

, que, como visto, constitui-se o Estatuto da Empresa 

                                                 
53

 Sobre o princípio da especialidade aplicada à atuação da empresa estatal, consultar Maria Sylvia Zanella Di 

Pietro (Direito administrativo: pareceres. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 473). Segundo a autora, “...a 

empresa estatal, como todas as entidades da administração indireta, está sujeita ao princípio da especialidade que 

é uma decorrência da descentralização administrativa...por isso mesmo, a lei que autoriza a criação da entidade 

estabelece com precisão as finalidades que lhe incumbe atender, de tal modo que não cabe aos seus 

administradores afastar-se dos objetivos definidos em lei” [...] Em decorrência disso é que se diz que a 

Administração não dispõe de poderes, mas sim de poderes-deveres” (grifos no original).   
54

 Conforme o caput, do artigo 173, da CF/1988, tal atuação ocorreria: (a) nos casos previstos na própria 

Constituição; (b) quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou (c) quando houvesse relevante 

interesse coletivo. 
55

 Para Gustavo Binenbojm, “embora a Lei 8.666/1993 submeta a seus comandos as empresas públicas e as 

sociedades de economia mista genericamente consideradas (cf. art. 1º, parágrafo único), doutrina e 

jurisprudência se viram premidas a compatibilizar tal norma com o art. 173, §1º, II, da Constituição de 1988. Era 

preciso não fazer letra morta da norma constitucional que sujeita as empresas estatais exploradoras de atividade 

econômica ‘ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, 

comerciais, trabalhistas e tributários’. Do esforço hermenêutico, construiu-se o entendimento, hoje 

sedimentado, de que, como regra, as contratações relacionadas à atividade-fim da empresa pública e da 

sociedade de economia mista que atuem como exploradoras de atividade econômica em sentido estrito 

prescindem de licitação” (Estudos de Direito Público: artigos e pareceres. Rio de Janeiro: Renovar, 2015, p. 

474). No mesmo sentido, Floriano de Azevedo Marques Neto (Direito Administrativo: estudos em homenagem a 

Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Juris, 2006, p. 576), para quem “i) o tempo 

imprescindível para a realização de uma licitação é incompatível com a agilidade necessária pela disputa de 

mercado; e (ii) o cumprimento das formalidades intrínsecas à licitação (mormente a publicidade dos atos) 

acarreta antecipação, aos concorrentes, de sua estratégia negocial (por exemplo, desvelando aos seus 

concorrentes de um novo produto em gestação na empresa)”. 
56

 Em sentido contrário, Di Pietro (op. cit, p. 471). Partindo da constatação de que à época da publicação de sua 

obra o Estatuto Jurídico das empresas estatais, previsto no §1º, do artigo 173, da CF/1988 não havia sido 
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Pública e da Sociedade de Economia Mista. O que importava nesse caso seria a diferença 

entre atividade-meio e atividade-fim
57

. 

 Ainda considerando o conteúdo programático das normas constitucionais examinadas, 

e para o que interessa ao presente estudo, surgem as seguintes indagações: (i) seria possível 

aventar uma possibilidade real de concorrência entre interessadas em estabelecer uma parceria 

societária com a empresa estatal por meio de critérios objetivos como os estabelecidos na Lei 

8.666/1993?; (ii) em caso positivo, quais seriam esses critérios? (iii) sabendo que o fim do 

contrato de sociedade é a participação nos benefícios e nas perdas, proporcionalmente 

distribuídas entre os sócios, como estabelecer um critério para aferir a “melhor proposta” ou o 

“melhor preço” em um processo licitatório com a finalidade de estabelecer essas parcerias 

sem macular essa finalidade? e (iv) seria possível aplicar, analogicamente, a Lei 8.666/1993 a 

esse tipo específico de negócio jurídico? 

 Parece-nos que a melhor resposta para todas as indagações acima expostas é não. A 

escolha de parceiros privados pela empresa estatal para a criação de sociedade ou a celebração 

de contrato de consórcio não se subsumia, como ainda não se subsume, à Lei 8.666/1993, 

mais em razão da rigidez do seu procedimento, calcado na impessoalidade, na liturgia do rito, 

e na tipificação exaustiva de modalidades e de regras processuais
58

, do que pela inviabilidade 

de se estabelecer um procedimento objetivamente competitivo, possível de ser adotado no 

procedimento de chamada pública. A identidade de propósitos, a relação de confiança, a 

                                                                                                                                                         
promulgado, o entendimento da autora era o de que “a sujeição ao regime jurídico privado vem da Constituição 

anterior e está prevista no artigo 5º do Decreto-lei 200/1967. No que diz respeito à licitação, as empresas estatais 

continuam a sujeitar-se ao procedimento previsto na Lei 8.666/1993. Mesmo que se entenda que o inciso III do 

§1º seja autoaplicável -  o que se diz só para argumentar -  a contratação não poderá ser feita sem a observância 

dos princípios da administração pública, como os da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, 

publicidade, previstos no artigo 37, caput, sem falar em outros esparsos na Constituição e em leis ordinárias, 

como é o caso dos princípios referidos no artigo 3º da Lei 8.666/1993...”. 
57

 No Processo nº017.072/2000-5, o Tribunal de Contas da União referendou a tese de que as empresas estatais e 

suas subsidiárias que explorem atividade econômica não estão obrigadas à realização de licitação para contratar 

bens e serviços, desde que relacionadas à sua atividade-fim. Para o relator, Min. Benjamim Zymler, “a aparente 

antinomia entre o que dispõem os arts. 37, XXI, e 173, §1º, da Constituição Federal, resolve-se pelo enfoque 

finalístico das atividades desempenhadas por entidades dessa natureza, e de igual forma pelas sociedades de 

economia mista, e suas subsidiárias, quando exploradoras de atividade econômica, frise-se. Nessa linha, tal como 

aludiu o douto Procurador-Geral, entendeu este Plenário que o dever de licitar impõe-se, tão-somente, às 

atividades-meio das paraestatais. De outra parte, em relação às atividades finalísticas destas, as quais 

correspondem os atos negociais, incidem as normas de direito privado, notadamente do direito comercial”. 

Decisão nº 1.383/2002. Plenário. DOU 25.10.2002. No mesmo sentido, Acórdão nº 1.390/2001, proferido no 

Processo nº 006.244/2004-6, Plenário. Rel. Min. Marcos Bemquerer Costa, j.15.09.2004.  
58

 Para Carlos Ari Sundfeld, a especificidade da operação de formação de parcerias societárias resulta da 

“incompatibilidade entre o procedimento licitatório e o gênero de operação a efetivar ou a situação em que é 

realizada. Deveras, não se pode exigir a licitação quando ela inviabilize a própria medida a implementar, 

deixando desatendido o interesse público que a motiva” (Licitação e contrato administrativo. São Paulo: 

Malheiros, 1994, p. 48-49). Concordamos que o procedimento licitatório da Lei 8.666/1993 seja incompatível 

com o objetivo de formação de parcerias societárias, mas não que qualquer procedimento nesse sentido possua 

esse vício.    
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melhor estrutura societária, dentre outros fatores, mesmo não  apreensíveis a priori, podem 

ser avaliados objetivamente pela empresa estatal durante a fase de negociação, inexistente nos 

procedimentos da Lei 8.666/1993
59

.  

 

2.1.2. O peso da affectio societatis na formação de parcerias societárias resultantes 

da chamada pública para o afastamento do procedimento licitatório 

 

 Outro fundamento apontado pela doutrina para afastar um procedimento competitivo 

para a formação de parcerias desse jaez é a affectio societatis
6061

, em que pese a imprecisão do 

conceito, principalmente quando aplicado às sociedades de capital. A menção a affectio 

societatis tem a finalidade de justificar, a nosso ver, erroneamente, o descabimento de um 

procedimento competitivo caracterizado pelo julgamento baseado em critérios objetivos
62

. 

Para os defensores dessa posição, como a affectio societatis é a face subjetiva da sociedade, 

tornar-se-ia incapaz de ser apreendida por um critério objetivo, e, portanto, inviabilizada 

estaria a  competição
63

. 

                                                 
59

 Nesse  sentido, “...se a empresa estatal faz algum tipo de parceria com empresa privada, sem estabelecer 

qualquer critério objetivo de seleção, ela está infringindo os princípios da legalidade, do interesse público, da 

impessoalidade, da isonomia e, em consequência, está incidindo em improbidade administrativa”. Na fase de 

negociação, os critérios objetivos que serão avaliados podem consistir na demonstração de idoneidade técnica e 

jurídica, capacidade financeira, ausência  de impedimentos para celebrar ajustes com a Administração Pública, 

dentre outros. (Direito Administrativo: Pareceres. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 475).  
60

 Nesse sentido, a “seleção de um parceiro para a constituição de uma terceira sociedade constitui escolha 

estratégica da empresa estatal que busca, com vista ao sucesso e eficiência de suas atividades, um “sócio 

estratégico”, dotado de expertise e de recursos econômicos para ajudar na estruturação e gestão da Sociedade de 

Propósito Específico [...] não é um contratado selecionado anonimamente pela Administração, mas alguém que 

estabelece com a Administração Pública as condições da relação que irá se travar entre ambos. A constituição de 

uma sociedade pressupõe, com efeito, a presença da affectio societatis” (ARAGÃO, Alexandre Santos de. 

Empresa Público-privada. São Paulo: Revista dos Tribunais, vol. 890, p. 33 – 68. Dez/2009. p. 16). 
61

 Concordamos, assim, com Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França e Marcelo Vieira von Adamek, para 

quem o moderno direito societário deve, a bem da evolução da ciência societária e da elaboração de soluções 

precisas e unívocas, abandonar por completo a ideia de affectio societatis e aprofundar a análise da noção de fim 

comum em sentido amplo (compreendendo o escopo-meio e o escopo-fim da organização societária, e as suas 

interações com os deveres de lealdade, colaboração e contribuição). Só assim conseguir-se-á realmente avançar 

no trato da matéria e nas soluções para os seus problemas práticos (Affectio Societatis: um conceito jurídico 

superado no moderno direito societário pelo conceito de fim social. In: FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e 

Novaes (coord.). Direito societário contemporâneo I. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 131-161). 
62

 Para Marcos Juruena Villela Souto, “no direito administrativo brasileiro, onde é estudado o tema das 

licitações, trata-se da distinção entre contratos e convênios; no contrato estão envolvidos interesses opostos, ou 

seja, as partes estão em pólos distintos na relação contratual, diferentemente do que ocorre nos convênios, em 

que há uma soma de esforços convergindo para um mesmo objetivo. Esta é a natureza da vinculação entre dois 

parceiros que formam uma sociedade, orientada essa relação por uma noção também conhecida do direito 

comercial de affectio societatis. A confiança legítima, a identidade de objetivos e de propósitos, não são 

licitáveis. Embora a disciplina regedora da sociedade de economia mista seja de direito público, não se vê como 

se obrigar à licitação para a escolha do parceiro da Administração” (Direito administrativo em debate. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 156).  
63

 Nesse sentido, Alexandre Aragão, para quem “em sendo a affectio societatis essencial para a constituição da 

Sociedade de Propósito Específico, e constituindo esta uma relação de afinidade entre as partes para a realização 
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 Essa aplicação da affectio societatis, contudo, vem sendo discutida pela doutrina 

juscomercialista tanto no que tange à sua conceituação, quanto no que diz respeito à sua 

utilidade e, ainda, no que toca à sua aplicabilidade às sociedades de capital, como é o caso das 

parcerias formadas pelas empresas estatais. Além de controversa, essa noção  

comprovadamente não se encontra presente em todos os laços societários. Por isso, o 

afastamento da regra da licitação não pode ser, a nosso ver, fundamentado em argumentos 

genéricos relacionados à existência dessa afeição societária, utilizada, atualmente, como 

critério para justificar a dissolução parcial das sociedades de pessoas
64

. 

 O interessante nessa abordagem da affectio societatis como elemento apto a afastar a 

possibilidade de um procedimento competitivo para esses casos, é imaginar como,  antes da 

constituição da sociedade, a empresa estatal tenha formado vínculos de confiança legítima, de 

identidade de propósitos ou de objetivos com parceiros privados por meios não declarados. 

Há outros valores que devem ser reconhecidos nos negócios celebrados pelas entidades 

estatais, como a moralidade e transparência, os quais não podem ser excepcionados por esse 

tipo  controverso de argumentação. 

 Elementos como a confiança e a lealdade recíprocas, que seriam a base da affectio 

societatis, não justificam, por si somente, a inexigibilidade de licitação ou de adoção de um 

procedimento competitivo. A existência prévia desses elementos não nos parece, com efeito, 

ser necessária em todos os casos e, de qualquer forma, ela poderia ser aferida por meio de 

critérios objetivos de avaliação. 

 De fato, o que torna a licitação nos moldes da Lei 8.666/1993 ou da Lei 13.303/2016 

inviável para a celebração de uma parceria societária não é a affectio societatis em si, mas (a) 

exigências de flexibilidade, sigilosidade e celeridade presentes em determinados casos 

concretos; e/ou (b) exigências da exploração de atividade econômica por empresa estatal em 

regime de concorrência, o que demandam maior celeridade na tomada de decisão.  

 Mas há outro aspecto que afastaria a obrigatoriedade de aplicação da Lei 8.666/1993 

para a formação de sociedade entre as empresas estatais e os parceiros privados, relacionados 

ao objetivo do procedimento. O fim almejado pela chamada pública não é a celebração de um 

                                                                                                                                                         
de um objetivo comum, torna-se evidente que não há como submeter esse tipo de vínculo à prévia licitação, já 

que não há como indicar elementos objetivos para a escolha a ser procedida (Empresa Público-privada. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, vol. 890, pp. 33 – 68. Dez/2009. p. 16). 
64

 Na jurisprudência, a regra é aceitar a dissolução parcial com fundamento no artigo 1.029, do Código Civil, 

aplicável às sociedades simples de prazo indeterminado, por ruptura da affectio societatis, nada obstante a base 

normativa positiva específica que regulamenta o funcionamento das sociedades limitadas e do custo social que 

tal operação possa acarretar na economia da organização empresária. Nesse sentido: REsp 917531/RS – Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – Quarta turma – 17.11.2011); TJRJ – Ap. 0143943-58-2009.9.19.001; 

TJMG – Ap. 1.0024.92.895699-4/002; TJSP – Ap. 1760554500; TJRS Ap. 7003905760. 
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contrato administrativo, cujo objeto é o ajuste entre a Administração Pública e particulares 

para a execução e desempenho de uma atividade de interesse geral ou passível de 

terceirização, que ela não possa ou não queira executar
65

, mas a instituição de sociedade 

privada. 

 Sem adentrar na discussão doutrinária sobre a possível diferença entre contratos da 

administração, que teriam natureza eminentemente privada (como a locação, por exemplo), e 

contratos administrativos
66

, com maiores ou menores derrogações pelo direito público
67

, a 

nota preponderante dos contratos é a regulação e harmonização de interesses contrapostos
68

. 

 Nas sociedades ocorre fenômeno inverso: não há interesses contrapostos, mas 

comunhão de interesses, compartilhamento de riscos e resultados, fidelidade aos objetivos 

sociais, dentre outros direitos e deveres previstos na legislação especial que rege o tipo 

societário. Persegue-se, por meio da sociedade, não o interesse próprio, mas um fim 

idêntico
69

, o fim social.  

 

2.1.3. A incompatibilidade do procedimento licitatório da Lei 13.303/2016 com a 

finalidade da chamada pública  

 

 Com a publicação da Lei 13.303/2016, as empresas estatais passaram a ter um 

procedimento licitatório próprio, sensivelmente diverso daquele previsto na Lei 8.666/1993. 

Em virtude de sua especialidade, a discussão sobre a incidência ou não da Lei 8.666/1993 

                                                 
65

 GOMES, Orlando. Os contratos e o Direito Público. Revista da Procuradoria Geral do Estado, São Paulo, nº 

10, pp. 45-46, jun. 1977. 
66

 Vera Monteiro chega mesmo a afirmar ser perigosa essa diferenciação, a qual, para ela, é fruto de apego ao 

estilo francês de tratar o direito administrativo no Brasil. Para a autora, “a Lei 8666/1993 valorizou a 

participação da Administração na relação contratual e, por isso, determinou uma aplicação restrita do direito 

privado em seus negócios. É o que foi fixado no §3º de seu art. 62, segundo o qual mesmo nos contratos de 

seguro, de financiamento, de locação e nos demais cujo conteúdo seja regido predominantemente pelo direito 

privado, aplica-se, “no que couber” (na expressão da lei), o regime jurídico de direito público (as chamadas 

cláusulas exorbitantes). Deveras, a lei adotou o critério subjetivo; e, independentemente do objeto contratado, 

toda avença em que o Estado é uma das partes deve ser considerada contrato administrativo. A própria Lei 

8.666/1993, portanto – e para não deixar margem de dúvida, considerou incidentes os poderes de autoridade 

sobre todos os contratos em que uma das partes for o Poder Público”. (Concessão. São Paulo: Malheiros, 2010, 

p. 47). 

 
68

 Nos termos parágrafo único, do art. 2º, da Lei 8.666/1993, “...considera-se contrato todo e qualquer ajuste 

entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontade para a 

formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada”. Segundo o 

artigo 54 dessa lei, “os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos 

preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 

disposições de direito privado”. 
69

 A identidade de propósitos e a busca de um fim comum, no interesse da sociedade, alguns denominam affectio 

societatis. Para Arnoldo Wald, “a característica básica da sociedade é a comunhão de interesses, a colimação de 

um fim idêntico, a affectio societatis” (Direito das Obrigações, 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 583). 
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sobre as contratações das empresas estatais, incluindo a questão envolvendo a formação de 

parcerias societárias, atualmente, é cerebrina.  

 O §4º, do artigo 28 da Lei 13.303/2016 é o único dispositivo a mencionar a formação 

das parcerias societárias entre as empresas estatais e parceiros privados, no contexto das 

oportunidades de negócio, definidas no inciso II, do §3º, do mesmo artigo
70

.  

 A lei trata a formação dessas parcerias, nas situações mencionadas, como hipótese de 

licitação dispensada, exigindo alguns requisitos para a sua configuração: (a) características 

especiais dos parceiros; (b) oportunidades de negócios definidas e específicas; (c) nexo 

etiológico entre (a) e (b); e (d) justificativa da inviabilidade de procedimento competitivo
71

. 

Portanto, ausentes tais requisitos, o procedimento competitivo mencionado no dispositivo 

passa a ser viável. Nesse ponto surgem as mesmas indagações feitas sobre a Lei 8.666/1993 

quanto ao cabimento ou não dos procedimentos estabelecidos pela Lei 13.303/2016 para as 

oportunidades de negócio que não preencham os requisitos mencionados. 

 Assim como a Lei 8.666/1993, a Lei 13.303/2016 é destinada às licitações e 

contratação de obras e serviços
72

. Aos convênios e contratos de patrocínio mencionados no 

§2º, do artigo 28 da Lei 13.303/2016, que a rigor também estariam dispensadas do 

procedimento licitatório por não envolverem disputa e possuírem escopo colaborativo, a lei 

permitiu a extensão dessas normas naquilo que couber, silenciando, contudo, quando as outras 

“situações” do inciso II, do §3º, do citado artigo 28, ocorrerem, as quais são hipóteses em que 

a competição é viável. 

                                                 
70

 Segundo o texto da norma: “art. 28. Os contratos com terceiros destinados à prestação de serviços às empresas 

públicas e às sociedades de economia mista, inclusive de engenharia e de publicidade, à aquisição e à locação de 

bens, à alienação de bens e ativos integrantes do respectivo patrimônio ou à execução de obras a serem 

integradas a esse patrimônio, bem como à implementação de ônus real sobre tais bens, serão precedidos de 

licitação nos termos desta Lei, ressalvadas as hipóteses previstas nos arts. 29 e 30. [...] §3º - São as empresas 

públicas e as sociedades de economia mista dispensadas da observância dos dispositivos deste Capítulo nas 

seguintes situações: [...]; II - nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada a suas características 

particulares, vinculada a oportunidades de negócio definidas e específicas, justificada a inviabilidade de 

procedimento competitivo. § 4o Consideram-se oportunidades de negócio a que se refere o inciso II do § 3o a 

formação e a extinção de parcerias e outras formas associativas, societárias ou contratuais, a aquisição e a 

alienação de participação em sociedades e outras formas associativas, societárias ou contratuais e as operações 

realizadas no âmbito do mercado de capitais, respeitada a regulação pelo respectivo órgão competente”. 
71

 Como exemplo, podemos mencionar o convite para a empresa estatal participar de parceria estratégica com 

empreendedores proprietários de bens, móveis ou imóveis, sem os quais os empreendimentos não se 

viabilizariam, conjugando esses ativos com a experiência em operação, manutenção e comercialização de 

energia. Para a construção de Pequenas Centrais Hidrelétricas e sítios eólicos, por exemplo, a propriedade onde 

localizado o potencial é essencial para o sucesso do empreendimento, e as desapropriações nem sempre se 

mostram eficientes, seja pelo custo acrescido ao negócio ou pelo tempo de duração do processo, que pode 

inviabilizar o empreendimento.  
72

 Artigo 28. Os contratos com terceiros destinados à prestação de serviços às empresas públicas e às 

sociedades de economia mista, inclusive de engenharia e de publicidade, à aquisição e à locação de bens, à 

alienação de bens e ativos integrantes do respectivo patrimônio ou à execução de obras a serem integradas 

a esse patrimônio, bem como à implementação de ônus real sobre tais bens, serão precedidos de licitação 

nos termos desta Lei, ressalvadas as hipóteses previstas nos arts. 29 e 30 (g.n.). 
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 O procedimento competitivo mencionado neste dispositivo pode ser a chamada 

pública, pois o seu uso destina-se, exatamente, à formação de parcerias ou outras formas 

associativas, societárias ou contratuais, podendo ser utilizada, também, para a aquisição e a 

alienação de participação em sociedades e outras formas associativas, societárias ou 

contratuais e para as operações realizadas no âmbito do mercado de capitais. 

 Realmente, as soluções estabelecidas pela Lei 8.666/1993 e mais recentemente pela 

Lei 13.303/2016 não são compatíveis com o tipo negocial que a celebração de parcerias 

societárias ou contratuais exige.  

 

2.2. A concepção do modelo contratual de parcerias empresariais   

 

 Outra questão jurídica relevante seria se haveria diferença substancial entre o modelo 

de parceria do tipo societária e as demais modalidades contratuais celebradas entre o Estado e 

os agentes privados. A resposta é afirmativa. 

 A demanda contínua e universal por serviços públicos pode ser suprida por meio de 

vários instrumentos, como os contratos de concessão, as parcerias público-privadas, 

semelhante à concessão, mas com a possibilidade de compartilhamento dos resultados entre 

os contratantes, ou, ainda, por meio das parcerias societárias ou contratuais, no qual o ente 

público executa diretamente o serviço, por meio da sociedade
73

. Questões envolvendo a 

engenharia  financeira, remuneração, retorno e custos são essenciais para avaliação e escolha  

do regime jurídico mais adequado para o atendimento de determinada necessidade pública
74

.   

 Nas parcerias empresariais contratuais ou societárias, a fiscalização e a gestão são 

realizadas segundo as leis que regem o tipo associativo escolhido, normalmente por meio de 

um sistema de governança e de organização da empresa previamente definidos em regras 

jurídicas específicas
75

.  

                                                 
73

Para Floriano Marques Neto, “o que deve sempre nortear a concessão comum, e seu regime regulatório, é a 

oferta contínua e universal do serviço público” (Concessões, 1ª ed., Belo Horizonte: Fórum, p. 181), premissa 

aplicável, também, aos modelos de parceria societária ou parcerias público-privadas. 
74

 Essa avaliação pode ser realizada por meio de casos hipotéticos, com simulações que permitam aferir os 

resultados mais satisfatórios quanto a cada uma dessas premissas. Nos guidelines publicados pelo HM Treasury 

britânico, por exemplo, tais fatores são testados no modelo teórico traçado na Strategic Outline Case (SOC) e na 

Outline Business Case (OBC), que buscam encontrar o arranjo ótimo para a estruturação  do regime de execução 

de determinado serviço público.  
75

 Segundo Alberto Asquini, a empresa não possui um conceito jurídico unitário, mas 4 diferentes perfis: a) perfil 

subjetivo – a empresa se confunde com o empresário que exerce a atividade econômica; b) perfil funcional – 

empresa seria a própria atividade por ela exercida; c) perfil objetivo – empresa seria o patrimônio ou 

estabelecimento (conjunto de bens) que viabiliza o exercício da atividade; e d) perfil corporativo – empresa seria 

a instituição que congrega os interesses comuns do empresário e de seus empregados. Profili dell’impresa, 
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 Para os contratos de prestação de serviço e de concessão, o processo público de 

licitação é a gênese do vínculo jurídico entre o agente público e o privado. Nessas hipóteses 

de geração de obrigações entre os agentes, as leis de licitação compõem a moldura de todo o 

processo, desde sua concepção até a extinção do contrato.  

 A formação das parcerias empresariais, por sua vez, sejam elas estabelecidas entre os 

agentes exclusivamente privados ou entre estes e os entes públicos, não segue  um regramento 

geral e abstrato tipificando o procedimento de formação de vínculos jurídicos, muitos deles 

envoltos na atmosfera fluida da empresarialidade
76

. Para aquelas formadas entre o setor 

público e o privado, a chamada pública auxilia no preenchimento desse vazio normativo.  

 

2.3. A chamada pública e a redução de riscos de seleção adversa  

  

Por ser um meio de seleção de entes privados para parcerias com entes estatais, é 

cabível se questionar se seria possível evitar a seleção adversa por meio da chamada pública. 

A associação por meio de parcerias societárias exige a utilização de ferramentas de 

análise específicas. Nas licitações públicas, a administração pública busca a melhor 

contratação possível, seja do ponto de vista da técnica ou do preço. Nesses casos, a proposta 

oferecida pelo licitante vencedor, acompanhada de atestados de idoneidade técnica, financeira 

e ética, é o bastante para garantir a contratação, havendo meios dissuasórios na lei para 

executá-la de modo específico ou para exigir a reparação pela inexecução total ou parcial. O 

participante do procedimento, por sua vez, utilizará as informações disponibilizadas para 

oferecer uma proposta capaz de atender plenamente o objeto licitado e obter o retorno 

esperado com a contratação, havendo garantia na lei de manutenção da equação econômico-

financeira do contrato.  

 O Poder Público deve oferecer todas as informações previstas em lei para assegurar ao 

contratado que não responda por mais do que contratou. Salvo declaração falsa ou manifesta 

má-fé na apresentação da proposta, não haveria riscos para o ente público ao contratar o 

                                                                                                                                                         
Rivista Del Diritto Commerciale, v. 41, I, tradução de COMPARATO, Fábio Konder, RDM, v. 104, out.-dez. 

1996, p. 109 e ss. 
76

 Para Waldírio Bulgarelli a empresarialidade é neologismo que “utilizamos para exprimir uma ideia geral e 

abstrata daquilo que é próprio da empresa. E isto, certamente, por influência da doutrina italiana, que utiliza, 

contudo, a expressão genérica imprenditorialità; não estando ausente a inspiração da doutrina alemã, que, por 

força das próprias características do idioma, sói utilizar expressões assim genéricas e abstratas”. Para o autor, 

“seguramente o termo empresa deveria ficar fora do Direito, como, aliás, seria de boa técnica, já que se trata de 

conceito econômico. Em decorrência do que a empresa não teria lugar no Direito Comercial, pois este se basta 

com a trilogia ‘empresário, atividade econômica organizada e estabelecimento’ – aliás, como se deu conta, com 

sagacidade, uma vasta corrente doutrinária” (Teoria jurídica da empresa: análise jurídica da empresarialidade, 

Dissertação de doutorado, São Paulo, USP, 1984, p. 19).  
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licitante vencedor, cuja seleção atendeu aos objetivos previstos na lei de licitação. Pode-se 

afirmar que o objetivo de tal procedimento detalhado é eliminar o risco da seleção adversa e o 

consequente desperdício de recursos públicos. 

 No procedimento da chamada pública, a seleção adversa decorreria da assimetria de 

informações existente entre o parceiro público e o privado capaz de distorcer a percepção de 

ambos sobre a capacidade de geração de riqueza da empresa que se pretende criar a partir da 

parceria
77

.  

 Os incentivos que movem uma empresa privada à associação com o agente público, e 

vice-versa, nem sempre são fáceis de identificar. Essa dificuldade pode ensejar a associação 

movida por interesses conflitantes com o interesse público. Podem passar ao largo dessas 

associações informações importantes que, se fossem conhecidas evitariam a contratação ou a 

associação, tais como dados operacionais, financeiros, reputacionais, dentre outros. 

 A lei de licitação mitiga esses riscos por meio de exigência de atestados, certidões, 

cauções e outros instrumentos e documentos, o que nem sempre é suficiente para evitar a 

seleção adversa em associações do tipo empresarial, fundamentada em análises financeiras 

complexas e interesses nem sempre declarados.  

 O procedimento de chamada pública, ao contrário dos procedimentos de licitação ou 

contratação, em que se exige apenas a apresentação de certidões e atestados, ao prever fases 

nas quais há intenso diálogo e intercâmbio de informações, documentos, entrevistas, e outros 

dados do parceiro privado durante toda a fase de negociação, pode reduzir o risco da seleção 

adversa. 

 

2.4. O procedimento de chamada pública e a participação minoritária da empresa 

estatal  

  

Dentre as questões jurídicas práticas relevantes, cabe ainda formular a seguinte: a 

chamada pública deve ser utilizada quando a empresa estatal deseja participar 

minoritariamente da sociedade?  

                                                 
77

 Segundo Aswath Demodaran, “o problema da seleção adversa surge dos diferentes motivos que movem os 

investidores a negociar um ativo – liquidez, informações e percepções sobre a avaliação. Como os investidores 

não anunciam seus motivos no momento das negociações, o market maker deve cobrar um spread médio 

suficiente para compensar essas perdas. Essa teoria sugere que os spreads aumentarão proporcionalmente aos 

negociadores informados em um mercado de ativos, à informação privilegiada detida, em média, por esses 

negociadores e à incerteza quanto a informações futuras sobre o ativo (Avaliação de Empresas. 2ª ed. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2007). 
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 Essa questão é importante porque a participação acionária nas sociedades empresariais 

estabelece a influência que o acionista terá para definir os rumos do empreendimento. Sendo 

majoritária, o acionista terá o poder de eleger a maioria dos integrantes dos órgãos sociais 

(Conselho de Administração, fiscal e Diretoria), os quais serão os responsáveis pela 

orientação geral da companhia, a fiscalização e a execução do objeto social, conferindo-lhe, 

assim, a liberdade necessária para fazer cumprir a missão institucional.   

 Na participação minoritária, tais poderes são reduzidos pela legislação segundo a 

proporção dessa participação, conservando o acionista, nessa hipótese, a possibilidade 

eventual de eleição de um membro para os conselhos de administração e fiscal, e alguns 

direitos diferenciados segundo a classe de ações
78

. 

 Para a empresa estatal orientar as atividades sociais, portanto, segundo a lógica das 

participações societárias, a majoritária apresenta-se como a mais adequada
79

. Segundo esse 

critério, a noção de empresa estatal estaria relacionada ao capital votante.  

 Atualmente, por diversas razões estratégicas, empresas controladas pelo Estado 

acabam participando de empresas sob controle da iniciativa privada, por um procedimento de 

escolha que não é objeto de uma disciplina uniforme. 

 Todavia, a utilização de instrumentos societários específicos, como o acordo de 

acionistas e as golden shares, que seriam formas de regulação intra-societária
80

,  podem 

mitigar a noção de controle societário fundada apenas na detenção do capital votante. Com a 

                                                 
78

 Como nas ações preferenciais (art. 17 da Lei 6.404/1976). 
79

 Sobre o assunto, consultar Bernardo Strobel Guimarães, A participação de empresas privadas no capital de 

empresas controladas pela iniciativa privada (Direito e Administração Pública: estudos em homenagem a Maria 

Sylvia Zanella Di Pietro. São Paulo: Atlas, 2013, p. 374-389). Na obra são discutidas as motivações e a forma 

dessas participações.  
80

 Golden share são ações de classe especial que “podem assegurar ao Estado certas salvaguardas para convocar 

e instituir assembleias gerais com vistas a deliberações referentes à política de preços ou de tarifas, política de 

investimentos, incorporação, fusão, cisão da empresa e ao próprio cancelamento, quando oportuno, dessas ações 

ordinárias de classe especial. Esse instrumento credencia o Estado a exercer o seu voto de qualidade, 

prevalecendo sobre o voto proporcionado por todas as demais ações de qualquer espécie ou classe, em relação às 

específicas matérias citadas” (FARIAS NETO, Pedro Sabino. Gestão efetiva e desestatização: uma perspectiva 

brasileira. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1994, p. 196). Foram previstas, pela primeira vez, no artigo 8.º da Lei 

8.031/1990: “Sempre que houver razões que o justifiquem, a União deterá, direta ou indiretamente, ações de 

classe especial do capital social de empresas privatizadas, que lhe confiram poder de veto em determinadas 

matérias, as quais deverão ser caracterizadas nos estatutos sociais das empresas, de acordo com o estabelecido no 

art. 6.º, XIII, e §§ 1.º e 2.º desta lei”. Essa lei foi posteriormente revogada pela Lei 9.491/1997 que ampliou os 

poderes decorrentes das ações especiais: “art. 8.º Sempre que houver razões que justifiquem, a União deterá, 

direta ou indiretamente, ação de classe especial do capital social da empresa ou instituição financeira objeto da 

desestatização, que lhe confira poderes especiais em determinadas matérias, as quais deverão ser caracterizadas 

nos seus estatutos sociais”. Esse instrumento possui também previsão no § 7.º do art. 17 da Lei das S.A.: “Nas 

companhias objeto de desestatização poderá ser criada ação preferencial de classe especial, de propriedade 

exclusiva do ente desestatizante, à qual o estatuto social poderá conferir os poderes que especificar, inclusive o 

poder de veto às deliberações da assembleia-geral nas matérias que especificar”. 
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utilização adequada desses instrumentos, principalmente o acordo de acionistas
81

, a 

participação minoritária estatal tem um valor associado mais aos direitos que ela confere do 

que, apenas, à quantidade de capital. 

 O poder de veto em determinadas decisões estratégicas e de eleição de membros para 

os conselhos de administração, fiscal e diretoria, por exemplo, são instrumentos importantes 

para o acionista minoritário estatal conservar o interesse que justificou a sua participação na 

sociedade. 

 Segundo a legislação societária, o controle decorre de uma situação de fato que 

assegure ao seu titular, de forma permanente, o poder de determinar as deliberações da 

assembleia geral de acionistas de uma sociedade anônima e o poder de eleger a maioria de 

seus administradores
82

. 

 Portanto, no Brasil, convivem duas formas principais de controle, uma patrimonial e 

outra contratual. A forma estatutária
83

 e a pulverizada de controle, menos comuns, também 

podem ser mencionadas, mas sua aplicação não interessa ao presente estudo, porquanto não 

conferem, propriamente, o poder de controlar uma sociedade, no sentido definido pela lei 

societária
8485

.  

 Em suma, o controle, ainda que de forma compartilhada ou meramente estatutária,  

ocorrerá na hipótese de a Administração (i) deter a maioria das ações com direito a voto 

(controle na concepção patrimonial), (ii) ser parte de acordo de voto que lhe garanta, ainda 

                                                 
81

 A hipótese de o acordo de acionistas ter como objeto o exercício do poder de controle foi expressamente 

incluída no artigo 118 da Lei das Sociedades Anônimas, após alteração trazida pela Lei nº 10.303/2016. Dispõe o 

artigo 118: “Os acordos de acionistas, sobre a compra e venda de suas ações, preferência para adquiri-las, 

exercício do direito à voto, ou poder de controle deverão ser observadas pela companhia quando arquivados na 

sua sede”. Tal previsão acabou por instituir o acordo de voto em bloco, identificado como modalidade de acordo 

de acionistas visando o exercício de controle comum da sociedade controlada. 
82

 Segundo o disposto no artigo 116 da Lei 6.404/1976, “entende-se por acionista controlador a pessoa, natural 

ou jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum, que: a) é titular de 

direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembleia-

geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia; e b) usa efetivamente seu poder para 

dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia. Parágrafo único. O acionista 

controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, 

e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a 

comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender. Sobre o assunto, vale 

consultar Fábio Konder Comparato (O poder de controle na sociedade anônima. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2008, p. 47). 
83

 É o caso da golden share, prevista no Estatuto Social. Nessa hipótese, a disposição estatuária prevê que, 

independentemente da participação de capital, o controle será exercido ao detentor da ação especial, denominada 

ação preferencial de classe especial pela Lei 6.404/1976 (§7º, do artigo 17). 
84

 Nos termos previstos no artigo 116 da Lei das S.A.  
85

 Nesse sentido, analisando especificamente as sociedades de economia mista: “no Direito em vigor, para a 

existência de uma sociedade de economia mista é necessário o concurso de dois elementos: um elemento formal, 

consistente na autorização administrativa para a constituição (artigo 236), e um elemento substancial, que é a 

titularidade, por uma pessoa jurídica de direito público, do controle da companhia” (Fábio Konder Comparato. 

Sociedade de Economia Mista Transformada em Sociedade Anônima Ordinária – Inconstitucionalidade. Revista 

Trimestral de Direito Público, São Paulo, vol. 25, 1999, p. 62-63). 
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que de forma conjunta, preponderância nas assembleias da companhia e o poder de eleger a 

maior parte dos administradores da companhia (controle na concepção contratual) ou, ainda, 

(iii) deter ação preferencial especial com direito a voto (golden share) que lhe confira o poder 

de determinar as deliberações sociais, bem como de eleger a maior parte dos administradores 

(detendo o controle na concepção estatutária).  

 Logo, a participação minoritária não implica, necessariamente, alienação do acionista 

quanto aos rumos da companhia, pois, como vimos, a celebração de um acordo de acionistas 

ou a previsão estatutária de uma ação preferencial especial, no sentido que lhe atribui o artigo 

116 da Lei das Sociedades Anônimas, é o suficiente para legitimar o exercício desse poder, 

independentemente da questão patrimonial. A disciplina do direito de voto em relação a 

matérias específicas que não assegurem o poder de controle não implica, por outro lado, a 

existência de controle compartilhado ou a transferência do controle, em que pese seja uma 

ferramenta importante para a disciplina de normas de governança, de observância obrigatória 

para as empresas estatais, independentemente da quantidade de ações
86

. 

 Como a negociação envolvendo a celebração de acordo de voto ou a atribuição de voto 

afirmativo ganha relevo nas participações minoritárias, a utilização do procedimento da 

chamada pública nessa situação é tão ou mais importante do que no caso em que a empresa 

estatal ingresse na parceria com participação majoritária.   

 A empresa estatal é criada para executar atividades justificadas por um interesse 

público
87

, incluindo as suas subsidiárias ou a sua participação majoritária ou minoritária em 

outras sociedades
88

, as quais correspondem a um desdobramento do seu objeto social, tanto 

                                                 
86

 Artigo 1º e §7º, da Lei 13.303/2016. 
87

 Há autores que distinguem as sociedades segundo a sua finalidade. Assim, caso a sociedade de economia 

mista seja atuante no regime de competição, há uma flexibilização do dever do acionista controlador em orientá-

la para a finalidade pública que justificou a sua criação, porquanto as regras de mercado não admitiriam essa 

intervenção; já para as sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos, não há tal flexibilidade, 

mas um dever do Estado em atuar segundo o interesse público. Assim, “no primeiro caso, tenho para mim que o 

texto normativo é correto ao permitir ao acionista controlador das sociedades de economia mista que exploram 

iniciativa econômica em caráter suplementar orientar as suas atividades de modo que atenda ela ao interesse 

público que justificou a sua criação. Tratando-se, porém, de sociedade de economia mista que desenvolva 

serviço público, a disposição é incorreta: não bastará, então, apenas permitir ao acionista controlador aquele tipo 

de orientação: haverá de estar ele obrigado a adotá-lo” (GRAU, Eros Roberto. Intervenção Estatal na Economia, 

in Revista de Direito Público. RDP 67/294, jul. -set. /1983). 
88

 Segundo o magistério de Comparato, “interesse público não quer dizer interesse estatal, pois ambos podem 

não coincidir, necessariamente, sobretudo em pais como o nosso, em que o Estado muito raramente foi 

representativo do povo, ou da sociedade civil” (COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O 

poder de controle na sociedade anônima. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 372). No Processo Administrativo 

Sancionador CVM nº RJ2012/1131, em que foram partes o Estado de São Paulo e acionistas preferencialistas da 

Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. o voto da relatora Luciana Dias discute  a diferenciação do 

interesse público primário e secundário sob a ótica do mercado de capitais, demonstrando que a orientação da 

Companhia segundo o interesse público singelamente mencionado no artigo 238, da Lei 6.404/1976 nem sempre 

é o bastante para justificar a adoção de determinadas práticas. 
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que sua realização deve ser autorizada por lei. Por isso, independentemente de ser a 

participação majoritária ou minoritária, a motivação do parceiro estatal deverá ser, 

necessariamente, no sentido de cumprir essa finalidade pública, e isso deve ser internalizado, 

de algum modo, na sociedade participada.  

  A iniciativa para a formação da parceria societária deve sempre ser da empresa 

estatal? Pode-se aventar a hipótese de uma chamada inversa, ou seja, aquela que ocorreria se o 

parceiro privado convidasse o parceiro público para a participação em sociedade para a 

exploração de determinado serviço público? 
89

.  

 Suponha que alguns empreendedores privados tenham desenvolvido uma tecnologia 

inovadora ou detenham uma patente de invenção capaz de solucionar um problema estrutural 

como a fome, a cura de doenças, o saneamento básico universal, ou até mesmo problemas 

ligados à expansão da geração de energia, isto é, setores inseridos no âmbito de competência 

material do Poder Público. Nessas hipóteses, o Estado, diretamente ou por meio de uma 

sociedade criada para esse fim, poderia ser convidado pelo empreendedor privado a participar 

minoritariamente da joint venture, atuando no fomento e na expansão dessas soluções, 

reduzindo o custo final dos produtos e dos serviços. 

 Aparentemente, nos exemplos mencionados, parece-nos bem configurada a 

inviabilidade de competição, por questões de segredo industrial ou propriedade exclusiva do 

detentor de patentes de invenção, o que deve ser aferido no caso concreto. Todavia, o fato de 

a iniciativa para a formação da parceira ser do setor privado não afastaria, em teoria, a 

necessidade de imprimir transparência ao procedimento. Por isso, diante de um convite do 

setor privado visando à formação de parceria com o setor público, presentes os demais 

requisitos como a autorização legal para a celebração desse tipo de ajuste e o interesse público 

que o justifique, a chamada pública pode ser utilizada para conferir a transparência e 

oportunidade a outros eventuais parceiros, desde que, no entanto, a oportunidade de negócios 

permita o estabelecimento de um procedimento competitivo
90

. 

 Como veremos adiante, apesar de amplamente utilizada, a chamada pública não é a 

regra para a associação no setor elétrico, havendo, pelo menos, uma exceção conhecida. 

 

                                                 
89

 O BNDESPAR é um exemplo de empresa criada por lei para realizar operações visando à capitalização de 

empreendimentos controlados por grupos privados, independentemente de um procedimento público para a 

seleção de parceiros ou de projetos. Disponível em: 

<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/O_BNDES/A_Empresa/Empresas_Sistema

_BNDES/Legislacao/estatuto_bndespar.html>. Acesso em: 2 set. 2016. 
90

 Remetemos o leitor para a discussão sobre o capítulo anterior, no qual se discutiu amiúde os conflitos entre a 

lei geral de licitação (Lei 8.666/1993), a lei específica de licitação para as empresas estatais (Lei 13.303/2016) e 

as regras que regem a chamada pública. 
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3. CHAMADA PÚBLICA NO SETOR ELÉTRICO: PROCEDIMENTO 

PÚBLICO DE SELEÇÃO DE SÓCIOS PRIVADOS  

 

 A razão da escolha de algumas  companhias do setor elétrico para ilustrar como as 

parcerias societárias entre empresas estatais e privadas são formadas, dentre outros motivos, 

deve-se a simples constatação de serem as únicas integrantes do setor público que utilizam o 

modelo de chamada pública com essa finalidade específica. Mesmo entre essas empresas, 

como veremos, a utilização desse procedimento não é uma regra. 

 De fato, não há um cadastro unificado nacional com as informações sobre as 

sociedades de economia mista estaduais e federais, o que dificulta sobremaneira a pesquisa 

em relação àquelas que estão autorizadas a constituir subsidiárias ou a participar do capital de 

empresas privadas. 

 Para identificar as sociedades de economia mista do setor elétrico federais utilizamos 

as informações disponíveis no sítio eletrônico do Departamento de Coordenação e 

Governança das Empresas Estatais (DEST), encarregado do acompanhamento e da 

disponibilização das informações econômico-financeiras das empresas estatais
91

. 

 Já em relação às sociedades de economia mista estaduais que atuam no setor elétrico, 

utilizamos o cadastro de agentes da Agência Nacional de Energia Elétrica como referência
92

. 

 

3.1. Antecedentes históricos das parcerias entre empresas estatais e privadas no 

setor elétrico  

 

 No setor de infraestrutura, o setor elétrico destaca-se por sua interligação em todo o 

território nacional, formado por uma grande quantidade de agentes e caracterizado pelos 

grandes investimentos em obras, na formação e na expansão da produção, transmissão, 

distribuição e comercialização de energia. Nada obstante o seu início predominantemente 

privado, o setor elétrico brasileiro desenvolveu-se a partir de um controle estatal intensivo, em 

meio a um processo político de incentivo ao crescimento econômico patrocinado pelo 

governo federal e pelos governos estaduais, controlando os recursos para o financiamento da 

expansão setorial, e assumindo a responsabilidade pelas decisões de investimento. 

                                                 
91

 Várias informações sobre as empresas estatais federais podem ser consultadas na página do DEST. Disponível 

em: http://www.planejamento.gov.br/assuntos/empresas-estatais/coordenacao. Acesso em: 4 mai. 2017. 
92

 Disponível em http://www.aneel.gov.br/cadastro-de-agentes. Acesso em: 5 mai. 2017. 
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 Até a criação da Eletrobrás, em 1962, o até então Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico - BNDES
93

 foi o grande financiador do setor elétrico
94

. 

 À Eletrobrás foi delegada a missão de gerir os fundos setoriais utilizados no 

investimento da expansão do setor elétrico, o que foi feito, em grande parte, por empresas 

criadas com essa finalidade, tornando-a a holding controladora desse setor
95

, o que explica, 

em grande parte, a sua estrutura física e produtiva, formada sobre uma estrutura hidrotérmica 

interligada por extensas linhas de transmissão e de distribuição pertencentes à empresa até a 

atualidade. 

 A partir da década de 1970, principalmente em virtude das crises do petróleo de 1973 

e 1979, o mencionado modelo de financiamento do setor elétrico entrou em crise
96

. 

 Nos idos de 1980 grandes obras do setor estavam em construção mesmo em meio à 

baixa atividade econômica dos países centrais. Essa política anticíclica resultou na paralisação 

de várias obras por falta de recursos
97

. Nesse estágio, o BNDES novamente retomou a política 

da década de 50, passando a ser o grande agente investidor do setor elétrico. 

                                                 
93

 Denominação que perdurou até a edição do Decreto-Lei nº 1.940, de 25 de maio de 1982, quando o banco 

passou a ter a atual denominação (art. 5º, §1º). 
94

 O gerenciamento dos recursos do Fundo Federal de Eletrificação (FFE) era uma de suas principais 

atribuições. O FFE era lastreado pelo Imposto Único de Energia Elétrica (IUEE), que incidia sobre o 

consumo de energia. Por meio desse fundo, o Banco financiou inicialmente 6,3% da expansão do parque 

gerador (21,6 MW), em 1955, e 95,9% da sua expansão (502 MW), em 1962, ano de criação da Eletrobras 

[Gomes et al. (2002) ]. 
95

 A Lei nº 3.890-A/1961, que autoriza a União a constituir a empresa Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – 

Eletrobrás, desde 1998, permite a participação da Eletrobrás, com ou sem controle acionário, em outras 

sociedades: 

“Art. 15. A Eletrobrás operará diretamente ou por intermédio de subsidiárias ou empresas a que se associar, para 

cumprimento de seu objeto social. (Caput com redação determinada pela Lei 9.648/1998). § 1.º A Eletrobrás, 

diretamente ou por meio de suas subsidiárias ou controladas, poderá associar-se, com ou sem aporte de recursos, 

para constituição de consórcios empresariais ou participação em sociedades, com ou sem poder de controle, no 

Brasil ou no exterior, que se destinem direta ou indiretamente à exploração da produção ou transmissão de 

energia elétrica sob regime de concessão ou autorização. (§ 1.º com redação determinada pela Lei 11.651/2008) 

”. A Eletrobras tornou-se, simultaneamente, gestora, maior proprietária (concessionária), planejadora (papel 

usualmente exercido pelo poder concedente) e financiadora do setor, desempenhado essa missão por meio dos 

seguintes esquemas de obtenção de recursos: Fundo Federal de Eletrificação (FFE), Empréstimos Compulsórios 

aos Consumidores, Reserva Global de Reversão (RGR), e Empréstimos Externos. O BNDE voltou a ter o seu 

papel como financiador de projetos apenas no fim dos anos 1970 e início dos anos 1980, já em uma conjuntura 

de crise do modelo estatal. (ESPOSITO, Alexandre Siciliano. O setor elétrico brasileiro e o BNDES: reflexões 

sobre o financiamento aos investimentos e perspectivas. Rio de janeiro: Biblioteca Digital do BNDES. 

Disponível em: <http://www.bndes.gov.br/bibliotecadigital>. Acesso em: 4 nov. 2016. 
96

 Outros fatores determinaram a mudança da política de investimentos a partir dessas crises, como a política de 

contenção tarifária, baseada no modelo de substituição energética (petróleo pelo etanol) e no desenvolvimento da 

indústria nacional, para o que a energia elétrica tinha papel primordial como fator de indução. O modelo de 

tarifação uniforme e a deterioração das condições de financiamento externo, são outros fatores que causaram 

grande impacto no financiamento do setor.   
97

 Grandes hidrelétricas começaram a ser construídas, tanto pelas empresas do grupo Eletrobras quanto por 

estatais estaduais, como Cesp, sem que o consumo de energia crescesse em um ritmo que justificasse e 

viabilizasse esses investimentos. Para ilustrar, esse foi o momento em que se iniciaram os projetos de usinas 

como Paulo Afonso IV (1979), Itumbiara (1980), Porto Primavera (1980), Tucuruí (1984) e Itaipu (1984). 
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 O setor elétrico brasileiro adentrou nos anos 1990 fortemente endividado pelos 

investimentos em grandes obras, em sua maioria, realizadas por empresas estatais. Esse 

cenário foi o gatilho para as mudanças estruturais do setor, fundamentadas na introdução da 

competição e da regulação por incentivos com vistas a aumentar a sua eficiência econômica, 

orientadas pelo ingresso massivo da iniciativa privada, em função, principalmente, da 

incapacidade do Estado e das estatais de viabilizarem, sozinhos, os investimentos necessários 

à manutenção e expansão do serviço de produção, transmissão e distribuição de energia 

elétrica.  

 O primeiro esboço de uma parceria societária público privada no setor ocorreu nesse 

período turbulento da economia, quando a Centrais Elétricas do Norte do Brasil 

(“Eletronorte”), subsidiária da Eletrobrás, iniciou o procedimento licitatório para a escolha de 

parceiros privados interessados em aportar recursos financeiros necessários à conclusão do 

aproveitamento hidrelétrico da Usina Hidrelétrica de Manso, à época fortemente contestado 

pelo Tribunal de Contas da União, que viu no procedimento um meio irregular de 

privatização
98

. 

 A gênese do projeto iniciado em 1980 pelo Governo do Estado de Mato Grosso era 

controlar as cheias do rio Cuiabá, em virtude dos ônus sociais causados às comunidades 

ribeirinhas. O aproveitamento hidrelétrico foi concebido posteriormente, objetivando atender 

à demanda de energia elétrica da Região Centro-Oeste. No período de 1982 a 1984, a 

Eletronorte desenvolveu o projeto básico do empreendimento e os principais estudos de 

                                                 
98

 Segundo a decisão do Tribunal de Contas da União no processo nº 487/1996, de relatoria do Ministro Marcos 

Vinícius Vilaça,  o modo escolhido pela Eletronorte para a formação da parceria com o setor privado foi 

interpretado como uma burla ao rito do texto constitucional em vigor que regulamentava a privatização das 

empresas estatais. Nesse sentido é o item  8.1, do voto, com o seguinte teor: “com base no item (sic) IX do artigo 

71 da Constituição, assinar o prazo de 30 (trinta) dias para que o senhor ministro das Minas e Energia adote as 

providências necessárias ao exato cumprimento da Lei 8.031/1990, Lei 8.987/1995 e Lei 9.074/1995, 

submetendo à aprovação do Conselho nacional de Desestatização a inclusão, no Programa Nacional de 

Desestatização, das transferências à iniciativa privada, no todo ou em parte, das concessões de exploração de 

serviço público de geração de energia elétrica de que são detentoras as subsidiárias da ELETROBRAS, e 

cumprindo as demais exigências legais estabelecidas pela legislação citada e respectiva regulamentação; [...] 8.3 

– determinar à Eletronorte que suspenda os procedimentos licitatórios referentes à privatização da concessão da 

UHE Manso, até que tenha sido cumprida a determinação contida no item 8.1, desta Decisão, e que o Tribunal 

delibere sobre a regularidade do respectivo processo”. Parecer CONJUR/MME nº 187/1996, in CALASANS 

JUNIOR, José. Direito de Energia Elétrica: estudos e pareceres. 1ª ed. Rio de Janeiro: Synergia, 2013, p. 86 e 

ss. Ao final, a Usina de Manso foi construída em parceria com a iniciativa privada. O consórcio PROMAN, 

formado pelas empresas Odebrecht, Servix e Pesa, participam, até hoje, como parceiros de Furnas com 30% do 

total dos investimentos. A partir de fevereiro de 1999, FURNAS ficou responsável pelos outros 70% até então 

administrados pela Eletronorte. A UHE manso está localizada no estado de Mato Grosso, no rio Manso, principal 

afluente do rio Cuiabá. Com potência instalada de 212 MW, a usina foi projetada para atender ao conceito de 

usosmúltiplos do reservatório e da água. Disponível 

em: <http://www.furnas.com.br/hotsites/sistemafurnas/usina_hidr_manso.asp>. Acesso em: 7 nov. 2016. 
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impacto ambiental – EIA/RIMA, que foram aprovados em Audiência Pública, tendo sido 

emitida Licença de Instalação em março de 1988 e renovada em outubro de 1998. 

 As obras da hidrelétrica foram, então, iniciadas em setembro de 1988, com previsão de 

geração da primeira unidade para dezembro de 1992. Naquela ocasião, os recursos financeiros 

para o empreendimento seriam aportados via Convênio Interministerial. Como o aporte de 

recursos não se concretizou, a Eletronorte se viu obrigada a paralisar as obras em novembro 

de 1989. 

 Posteriormente, em 1996, na Concorrência Pública CC-CO 20.107/96 para conclusão 

e exploração do aproveitamento múltiplo de Manso (APM Manso), foi vencedora a 

PROMAN, cuja composição acionária estava distribuída entre as empresas Construtora 

Norberto Odebrecht S.A. e Servix Engenharia S.A., a qual assinou juntamente com a 

Eletronorte o Contrato SUP.1.7.4.0212 para constituição do Consórcio APM Manso, em 

18/12/97
99

. 

 Esse tipo de associação está previsto no artigo 21 da Lei Federal nº 9.074, de 7 de 

julho de 1995 (“Lei 9.074/1995”), que não faz alusão ao modo de associar-se. Possivelmente, 

a lacuna na legislação a respeito desse tipo de associação entre a empresa estatal e o setor 

privado tenha levado a Eletronorte a optar por um dos modelos de licitação previstos na lei de 

licitações, no caso, a concorrência. 

 Como veremos adiante, atualmente, o procedimento adotado pela maioria das 

empresas estatais é o da chamada pública, incluindo-se dentre essas as empresas do grupo 

Eletrobras (Furnas, Eletronorte e Eletrosul) como as que mais o utilizam para a formação de 

parcerias
100

. 

 

 

 

 

 

                                                 
99

 A empresa PROMAN – Produtores Energéticos de manso S.A. é uma sociedade de propósito específico cujo 

objeto é a exploração da central geradora APM – Manso, em parceria com Furnas. No sítio da companhia podem 

ser consultados os documentos societários e as informações financeiras. Disponível em: 

<http://www.promanmt.com.br/a-empresa/o-empreendimento.html>. Acesso em: 7 nov. 2016. 
100

 Disponível em http://www.furnas.com.br/noticiasfurnasnet/noticias/16/Procedimentos%20para%20Seleção%

20de%20Empresas.pdf e http://www.furnas.com.br/detalhesNoticiaExterna.aspx?Tp=N&idN=2145. Acesso em: 

15 ag. 2016. 
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3.2. Modelos de chamada pública utilizados por empresas estatais do setor 

elétrico  

 

3.2.1. Furnas E Eletrosul  

 

 No âmbito das empresas estatais federais, Furnas e Eletrosul são aquelas que utilizam 

o procedimento de chamada pública para a formação de parcerias societárias. Furnas é uma 

sociedade de economia mista de capital fechado, subsidiária da Eletrobras, criada em 1957 

para a construção da primeira hidrelétrica de grande porte do país. Está presente em 15 

estados e no Distrito Federal operando e mantendo um sistema que representa 

aproximadamente 40% da energia utilizada no Brasil, e abastecendo regiões onde estão 

situados 63% dos domicílios e 81% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. 

 A companhia atua por meio de empreendimentos próprios e em parceria com outras 

empresas, responsáveis por quase 10% da capacidade instalada no país. São 20 usinas 

hidrelétricas, sendo seis próprias, seis sob administração especial, nos termos da Lei nº 12.783 

de 11 de janeiro de 2013 (“Lei nº 12.783/2013”), duas em parceria com a iniciativa privada e 

nove em Sociedades de Propósito Específico (SPE), duas termelétricas e três parques eólicos. 

Esse complexo supre o mercado brasileiro com 17,3 mil MW de potência instalada, dos quais 

Furnas detém 11,6 mil MW
101

. 

 A Eletrosul também é uma sociedade de economia mista de capital fechado controlada 

pela Eletrobras, criada em 1968, que atua nas áreas de geração, transmissão, comercialização 

de energia, e ainda em telecomunicações. Com sede em Florianópolis, capital de Santa 

Catarina, a empresa possui empreendimentos nos três estados da Região Sul, Mato Grosso do 

Sul, Mato Grosso, Pará e Rondônia, alguns deles formados em parcerias com empresas 

privadas e com outras empresas do grupo Eletrobrás
102

.  

  As parcerias podem ser formadas para a participação em conjunto
103

, ou após a 

habilitação em leilões
104

, ou, ainda, para o desenvolvimento conjunto de um projeto que será 

submetido à aprovação da ANEEL
105

. 

                                                 
101

 Informações extraídas do sitio eletrônico da companhia, disponível em 

http://www.furnas.com.br/frmEMQuemSomos.aspx, em consulta realizada em 7 de maio de 2017. 
102

 Na Chamada pública para Investidores 2016 promovida pela Eletrosul e Furnas, em conjunto, há aspectos 

curiosos quanto à participação das empresas eventualmente selecionadas, que poderá chegar a 100%, o que 

corresponde, a rigor, à alienação total do empreendimento. É um tema para outro trabalho. Disponível em: 

<http://www.eletrosul.gov.br/files/files/Edital%20de%20Chamada%20P%C3%BAblica(3).pdf>. Acesso em: 16 

ag. 2016.  
103

 Celesc. Chamada pública nº G 001/2012.  
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O procedimento  utilizado por Furnas e Eletrosul é bem simples. Em regra, possui as 

quatro fases seguintes: 1ª) cadastramento, 2ª) coleta de  documentos e informações, 3ª) pré-

seleção e 4ª) definição das parcerias
106

. 

 Na fase de cadastramento, exige-se dos interessados o preenchimento de um 

formulário online
107

, com informações básicas sobre qualificação e outros dados que 

permitam uma primeira verificação pela empresa estatal do interesse do mercado por 

determinado negócio. A segunda fase tem início com a participação das empresas que 

atenderam as premissas de participação e ao cadastramento correto dos dados do formulário. 

Nessa fase, segundo informações presentes no edital, são encaminhados às empresas que 

ultrapassaram a primeira fase “os critérios objetivos de seleção (técnicos, comerciais, 

jurídicos e estratégicos) e a solicitação de ‘informações adicionais e documentação’”, por 

mensagens de correio eletrônico. 

 Na etapa seguinte, a de pré-seleção dos parceiros, que pressupõe o preenchimento de 

novos formulários encaminhados na etapa anterior, as empresas consideradas aptas a 

comporem as parcerias são pré-selecionadas. Não há, no edital, informações sobre o modo 

como a pré-seleção é realizada ou como será comunicada. Nessa fase ainda é possível a 

solicitação de novos documentos. 

 Na última e derradeira fase são definidas as parcerias, momento em que  tem início as 

negociações com a finalidade de estabelecer o plano estratégico e as regras de governança, 

com algumas regras pré-definidas pela empresa estatal variáveis segundo a sua participação 

acionária na sociedade a ser criada
108

.  

                                                                                                                                                         
104

 Eletrosul. Chamada pública nº 04/2014, Lote A. 
105

 No setor de energia elétrica, apenas os projetos previamente habilitados podem participar dos leilões.  
106

 Além da definição das fases do procedimento, o edital estabelece as premissas que as empresas interessadas 

na parceria devem atender, subdivididas em gerais e específicas. Nas premissas gerais, as empresas 

empreendedoras são informadas a respeito do campo de atuação das parcerias no mercado de energia elétrica, de 

algumas condições sobre exclusividade e critérios de participação de FIP; nas específicas, o edital apresenta 

algumas condições que as empresas deverão atender no tocante aos ativos e projetos, além de outras questões 

sobre prerrogativas de Furnas no procedimento. Disponível em: 

<http://www.furnas.com.br/detalhesNoticiaExterna.aspx?Tp=N&idN=2145>. Acesso em: 21 mai. 2017. 
107

 O Formulário de Cadastramento, como é chamado, está disponível no sítio eletrônico de Furnas, no seguinte 

endereço: http://webcolab.furnas.com.br/novosnegocios/CPEGEE.NSF. Em regra, trata-se de formulário 

semelhante aos utilizados nos procedimentos licitatórios para o cadastramento de fornecedores, por meio do qual 

são colhidas informações sobre a identificação da empresa, dados financeiros do último exercício, área de 

atuação etc.  
108

 A única regra existente no edital sobre governança corporativa é relacionada a composição do órgão e 

indicação do presidente do Conselho de Administração, variável segundo a participação de Furnas. Segundo o 

edital, “As matérias relevantes referentes às questões técnicas, financeiras e operacionais serão aprovadas, no 

âmbito das Assembleias de Acionistas e do Conselho de Administração, por maioria qualificada”. Disponível: 

<http://www.furnas.com.br/detalhesNoticiaExterna.aspx?Tp=N&idN=2145>. Acesso em: 16 ag. 2016. 
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 A assinatura de um termo de compromisso consolida a parceria
109

, estabelecendo as 

premissas fundamentais para a formação de sociedade, como os critérios de participação em 

leilões de energia ou de aquisição de participações em ativos de geração e transmissão já 

existentes. Como se vê,  é amplo o escopo da chamada pública utilizada por Furnas, mas 

poucas as informações a respeito dos critérios de seleção
110

, estrutura de governança, de 

acompanhamento e de desenvolvimento do empreendimento que constituem o núcleo da  fase 

de negociação.  

 Nas disposições finais dos editais analisados há informações sobre a não vinculação da 

proposta de parceria e sobre a discricionariedade da empresa estatal na seleção, o que, a nosso 

ver, cria uma contradição interna do procedimento ao declarar fundamentos objetivos para 

essa etapa do procedimento. 

 

3.2.2. COPEL e CELESC 

 

O caso do procedimento de chamada pública da Companhia Paranaense de Energia – 

COPEL, atuante nos setores de geração, transmissão e renováveis, é peculiar, pois não há, 

propriamente, a indicação de fases ou de critérios de seleção dos interessados. Segundo o 

único edital disponibilizado pela companhia em seu sítio eletrônico, cabe às empresas 

interessadas cumprirem o preenchimento de dois formulários, após o que devem aguardar a 

convocação para o início da fase de negociação. Assim como ocorre em todas as companhias, 

há ênfase sobre ser exclusivo da COPEL o critério de seleção do parceiro, que é definido 

durante o desenrolar do procedimento
111

. Além disso, a chamada pública consultada dirige-se 

à seleção de empresas nacionais e internacionais, mas não foram encontradas as versões em 

inglês dos editais e das informações correlatas ao procedimento. 
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 O termo de compromisso é o documento que “estabelecerá os princípios e condições básicas que deverão 

pautar a participação dos parceiros, no caso dos leilões promovidos pela ANEEL, até o Leilão, como também, 

para a(s) futura(s) SPE(s) no caso de Projetos a serem implantados” ou, tratando-se aquisição de participação 

acionária em ativos de Geração ou Transmissão, o documento que “estabelecerá os princípios e condições 

básicas que deverão pautar a participação dos parceiros até a entrada de FURNAS na SPE”. Uma vez formado o 

consórcio para participação entre FURNAS e empresas investidoras, instituições financeiras e/ou fundos de 

investimento, será contratada uma opção de compra de projetos de geração e de transmissão selecionados, a ser 

exercida pela sociedade de propósito específico constituída em caso de sucesso no Leilão. 
110

 No edital de Furnas, o único critério declarado é o que exige maior retorno à empresa estatal, o qual está 

longe de ser objetivo, dadas as incertezas de aferição prévia do retorno do empreendimento. Nesse caso, surge a 

questão sobre ser possível à empresa estatal exigir do parceiro privado o retorno que justificou a sua seleção.  
111

 Disponível em: <http://www.copel.com/hpcopel/root/nivel2.jsp?endereco=%2Fhpcopel%2Froot%2Fpagcopel

2.nsf%2F5d546c6fdeabc9a1032571000064b22e%2F99581c9f9e890d1103257f4f006fa526>. Acesso em: 16 ag. 

2016. 
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 Já o procedimento adotado pela distribuidora e geradora de energia elétrica Centrais 

Elétricas de Santa Catarina - CELESC é reduzido a três fases, sem maiores informações sobre 

os critérios de seleção ou dos parâmetros que auxiliem as empresas interessadas na 

formulação de suas propostas
112

.  

 A CELESC e a Copel utilizam o procedimento denominado chamada pública 

indistintamente para projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D)
113

, venda de energia 

elétrica, projetos de eficiência energética (PEE) 
114

 e formação de parcerias, os quais possuem 

diferenças marcantes quanto a conteúdo, objetivos e disciplina legal.  

 

3.2.3. CEEE 

 

A Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica – CEEE-GT, 

empresa do grupo da Companhia Estadual de Energia Elétrica – CEEE, sociedade de 

economia mista controlada pelo Estado do Rio Grande do Sul utiliza um procedimento com 5 

fases, com maior detalhamento em relação aos demais editais pesquisados quanto aos critérios 

de seleção dos projetos e dos parceiros. Neste caso, exige-se a comprovação do aporte de 

capital até determinado limite de participação, garantias relacionadas às fontes de 

                                                 
112

 Disponível em: http://celesc.firbweb.com.br/wp-content/uploads/2014/09/2EditalCPCelescG001-2014.pdf. 

Acesso em: 16 ag. 2016. 
113

 Os programas de pesquisa e desenvolvimento e de eficiência energética foram criados pela Lei Federal nº 

9.991, de 24 de julho de 2000. A Resolução Normativa ANEEL nº 754, de 13 de dezembro de 2016, 

regulamentou os procedimentos do programa de P& D, incluindo a seleção dos projetos. Conforme informações 

obtidas diretamente no sítio eletrônico da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL: “o objetivo do 

Programa de P&D é alocar adequadamente recursos humanos e financeiros em projetos que demonstrem a 

originalidade, aplicabilidade, relevância e a viabilidade econômica de produtos e serviços, nos processos e usos 

finais de energia. Busca-se promover a cultura da inovação, estimulando a pesquisa e desenvolvimento no setor 

elétrico brasileiro, criando novos equipamentos e aprimorando a prestação de serviços que contribuam para a 

segurança do fornecimento de energia elétrica, a modicidade tarifária, a diminuição do impacto ambiental do 

setor e da dependência tecnológica do país”. Disponível em: http://www.aneel.gov.br/programa-de-p-d. Acesso 

em: 25 fev. 2017. 
114

 O objetivo do PEE é promover o uso eficiente da energia elétrica em todos os setores da economia por meio 

de projetos que demonstrem a importância e a viabilidade econômica de melhoria da eficiência energética de 

equipamentos, processos e usos finais de energia. Busca-se maximizar os benefícios públicos da energia 

economizada e da demanda evitada, promovendo a transformação do mercado de eficiência 

energética, estimulando o desenvolvimento de novas tecnologias e a criação de hábitos e práticas racionais de 

uso da energia elétrica. Os projetos de eficiência energética regulamentados pela ANEEL são selecionados por 

meio de “chamada pública”. Segundo consta no sítio eletrônico da autarquia, “o principal objetivo da Chamada 

Pública é tornar o processo decisório de escolha dos projetos e consumidores beneficiados pelo PEE mais 

transparente e democrático, promovendo maior participação da sociedade. Por meio desse instrumento, todos os 

interessados poderão apresentar suas propostas. A regulamentação referente às Chamadas Públicas encontra-se 

no Módulo 3 – Seleção e Implantação de Projetos dos Procedimentos do Programa de Eficiência Energética – 

PROPEE”. Disponível em http://www.aneel.gov.br/pt/programa-eficiencia-energetica. Acesso em: 25 fev. 2017. 
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financiamento e classificação obtida por empresas de avaliação de risco de que preenche os 

pressupostos para obtenção de financiamento junto a entidades públicas e privadas
115

.  

 

3.2.4. EMAE 

 

 Dentre as companhias elétricas paulistanas, a Empresa Metropolitana de Águas e 

Energia S.A. – EMAE adota um procedimento semelhante ao da CEEE, sem o detalhamento 

dos critérios de seleção de projetos e dos parceiros. Em relação à participação societária, o 

edital restringe-se a informar que a participação da companhia será minoritária no 

empreendimento
116

. 

 

3.2.5. Comentários gerais aos modelos do setor elétrico examinados 

 

Verifica-se que em todos os ambientes de consulta pública das empresas mencionadas 

não foram localizados regulamentos ou políticas específicas para o procedimento de chamada 

pública, e, em todos os casos os editais declaram o critério discricionário da empresa estatal 

para a seleção do parceiro. Muito embora requeiram o fornecimento de dados econômico-

financeiros das empresas interessadas, não é possível aferir o que é importante na definição da 

proposta ou da participação efetiva no procedimento.  

 Tampouco há informações públicas sobre as fases posteriores dos procedimentos de 

seleção. Como na maioria dos empreendimentos a participação das companhias estatais é 

minoritária, a consulta aos Formulários de Referência ou Demonstrações Financeiras daquelas 

que possuem capital aberto não permite identificar as parcerias eventualmente formadas a 

partir da chamada pública, em virtude da adoção do método de equivalência patrimonial, que 

permite, tão somente, a verificação dos dividendos recebidos. 

 Conclui-se, pela pesquisa realizada em documentos públicos das companhias em 

destaque no presente tópico, que o único documento disponível para a consulta sobre o 

procedimento das chamadas públicas é o edital de convocação de interessados em estabelecer 

parcerias com as empresas que os disponibilizam, o que, em princípio, pode levantar dúvidas 

                                                 
115

 O edital completo pode ser consultado no seguinte endereço: 

<http://www.ceee.com.br/pportal/ceee/Archives/CHAMADA_P_BLICA_-_Edital_2012.pdf>. Acesso em: 7 

mai. 2017. 
116

 O edital completo da chamada pública mencionada pode ser consultado no sítio da companhia. Disponível 

em: <http://emae.com.br/ri/chamada%20publica%2001%202016/ 

etapa2/2%20ETAPA%20CP%2001_2016%20UFV%20ES_Procedimento.pdf>. Acesso em: 7 mai. de 2017. 
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sobre a sua real eficácia
117

, além do sacrifício de questões legais de transparência, equidade e 

publicidade
118

. Como será analisado em tópico próprio, a legislação caminha no sentido de 

exigir cada vez mais transparência das empresas estatais e de suas subsidiárias, estendendo 

para o setor público as regras de governança corporativa e de compliance já de uso regular no 

ambiente privado.  

  

3.3.  O modelo CEMIG de formação de parcerias societárias 

 

 Como visto, as empresas estatais do setor elétrico brasileiro pesquisadas, em sua 

maioria, utilizam o procedimento de chamada pública com o fim de estabelecer parcerias 

societárias com o setor privado. A  Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG é uma 

exceção, nada obstante a sua participação em 232 (duzentas e trinta e duas) sociedades, 16 

(dezesseis) consórcios e 2 (dois) fundos de investimento em participações
119

, abrangendo os 

Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro.  

 Assim como as demais empresas mencionadas no capítulo anterior, a CEMIG é uma 

sociedade de economia mista autorizada por lei a criar ou a participar de outras sociedades, 

cujo modelo de associação, contudo, assemelha-se ao adotado por empresas do setor privado, 

baseado em estratégias de expansão por meio de aquisições estratégicas do ponto de vista de 

geração de resultados operacionais e financeiros
120

.  

 Nesse modelo associativo, a indicação prévia dos critérios de seleção ou do interesse  

público atendido por meio das sociedades participadas, além de outras informações relevantes 

                                                 
117

 O critério da pessoalidade, segundo a Lei 13.303/2016, pode ser utilizado para afastar a licitação (licitação 

dispensada), “nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada a suas características particulares, 

vinculada a oportunidades de negócio definidas e específicas, justificada a inviabilidade de procedimento 

competitivo” (art. 28, §3º, II). Nesses casos, a própria chamada pública seria inócua. Todavia, a opção pelo 

procedimento decorre da possibilidade de se estabelecer um procedimento competitivo, razão pela qual a 

demonstração dos critérios de seleção deve ser transparente aos interessados. 
118

 A existência de norma prévia que não defina o modo ou procedimento de realização do comando legal não 

pode ser um impeditivo para que o seu objetivo maior seja alcançado. A lei autorizativa que atende ao disposto 

no inciso XIX, do artigo 37, da CF/1988 pressupõe alguma forma para alcançar o objetivo da lei. Isso deve ser 

uma providência da empresa autorizada, que tem o dever de cumpri-la para cumprir sua missão institucional.  
119

 Posição em 31 de março de 2017, conforme informações disponíveis no organograma do grupo de CEMIG 

disponibilizado no sítio da companhia. Fonte: http://www.cemig.com.br/pt-

 br/a_cemig/nosso_grupo/Documents/Organograma_31_03_2017.pdf. Acesso em: 8 mai. 2017. 
120

 Citamos, como exemplo, a associação entre a Companhia Vale e a Cemig GT, empresa do grupo CEMIG no 

setor de geração e transmissão de energia, consumado mediante a integralização, na Aliança Geração de Energia 

S.A., empresa fruto dessa parceria, das participações societárias dos sócios nos seguintes ativos de geração de 

energia: as Usinas Porto Estrela, Igarapava, Funil, Capim Branco I, Capim Branco II, Aimorés e Candonga, 

localizadas em Minas Gerais, perfazendo um total de 1.158MW. Nessa operação, a Vale passou a deter 55% e a 

CEMIG 45% do capital da companhia. Entre os anos de 2013 e 2015 foram realizadas 12 (doze) operações 

nessa modalidade. Disponível em:  <http://www.econoinfo.com.br/governanca- corporativa/grupo-

 economico?codigoCVM=2453>. Acesso em: 27 fev. 2017. 

http://www.cemig.com.br/pt- 
http://www.cemig.com.br/pt- 
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que justificariam a  associação com determinados parceiros privados não são disponibilizados, 

sendo divulgados a posteriori alguns dados da operação já consumada, no âmbito do mercado 

de capitais, por meio de comunicados e fatos relevantes.  

 Não obstante as estatais possam adotar as mesmas práticas de governança corporativa 

das empresas privadas, o que é salutar e bem vindo pelos agentes de mercado, essas 

companhias apresentam características que merecem um tratamento especial no tocante à 

publicidade de suas operações. O seu público vai além do mercado de ações, o que exige um 

nível maior e mais abrangente de transparência e prestação de contas, porque não são criadas 

apenas para gerar riqueza para os acionistas, mas para atender à finalidade pública que 

justificou a sua criação, inclusive no tocante às parcerias das quais participa. 

 Obviamente que a informação ao mercado mitiga o risco de uso político
121

 da 

companhia estatal, que deve divulgar quais são os objetivos do acionista controlador ao 

realizar determinadas operações ou tomar certas decisões, reduzindo o custo da 

imprevisibilidade. Todavia, apenas informar talvez não seja o bastante para afastar os riscos 

da seleção adversa de parceiros, por exemplo, o que pode tornar suspeita a incursão em 

determinados negócios. Para isso servem os procedimentos públicos de contratação e de 

seleção, quando cabíveis. Mesmo na hipótese de inaplicabilidade de um procedimento público 

com essa finalidade, a justificativa deve ser exposta pelos meios disponíveis, como forma de 

possibilitar a avaliação sobre a idoneidade da operação e de sua compatibilidade com a sua 

missão institucional. 

 A doutrina cita pelo menos três novas formas de associação entre o Estado e a 

iniciativa privada, como expressões da atualização da atuação direta do Estado na economia 

em uma era pós-desestatização, a saber: (a) os acordos de acionistas, (b) a formação de 

consórcios e a (c) participação em outras empresas
122

. Mesmo nesses casos, que representam a 

                                                 
1. 121

 No Programa de Governança das Estatais divulgado pela BOVESPA, entende-se por risco político “a 

probabilidade de o Estado colocar maior ênfase na busca do interesse público em detrimento da finalidade 

lucrativa, com impacto negativo na taxa de retorno estimada para fundamentar a decisão de investimento”. No 

caso avaliado não é exatamente essa a questão, pois a finalidade lucrativa não parece ter sido sacrificada em 

detrimento da perseguição do interesse público.  Aqui, interessa saber se a formação das parcerias societárias 

formadas pela CEMIG deveria ser submetida ou não a um procedimento público de seleção e se o procedimento 

por ela adotado também não configura uma abordagem diversa de risco político: aquele capaz de impactar 

negativamente o interesse público. Em abono da primeira abordagem sobre a divulgação de informações, 

entende Mario Engler: “É do interesse do Estado explicar seus planos em relação à companhia controlada e atuar 

de forma previsível no exercício do controle acionário, o que não implica abdicar da persecução do interesse 

público. A correta comunicação com os acionistas privados minimiza o custo de captação da empresa estatal” 

(Empresa Estatal: função social e dilemas societários. São Paulo: Atlas, 2010. p. 277). 
122

 Nesse sentido, veja Bruno Leal Rodrigues (Formas de associação de empresas estatais. Acordo de 

acionistas, formação de consórcios e participação em outras empresas. Direito administrativo empresarial. Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 99). Para Carlos Ari Sundfeld, “ao decidir-se pela admissão de um sócio 

estratégico e ao conceber um acordo de acionistas para viabilizá-lo, o Executivo utiliza competências suas, que 
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consumação da parcerias, o ato final de um longo processo de seleção, o importante é 

conhecer como o processo teve início e se desenvolveu até alcançar essa etapa.  

 

3.4. Modelo de Convite da Petrobrás  

   

A Petrobras foi autorizada a formar parcerias e a constituir subsidiárias por meio da 

Lei 9.478, de 6 de agosto de 1997 (“Lei do Petróleo”)
123

: 

 O Decreto nº 2.745, de 24 de agosto de 1998 (“Decreto 2.745/1998”), que aprovou o 

Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petróleo Brasileiro S.A. - 

Petrobras previsto no artigo 67 da “Lei do Petróleo” inclui a formação de parcerias dentre os 

casos de processo licitatório inexigível
124

.  

 Segundo dispõe o item 2.5 do referido Decreto “os casos de dispensa (item 2.1) e de 

inexigibilidade (item 2.3) de licitação deverão ser comunicados pelo responsável da unidade 

competente à autoridade superior, dentro dos cinco dias seguintes ao ato respectivo, devendo 

constar da documentação a caracterização da situação justificadora da contratação direta, 

conforme o caso, a razão da escolha do fornecedor ou prestador de serviço e a justificativa do 

preço. 

 Muito embora esse modo de tratar a questão confira flexibilidade ao procedimento de 

seleção de parceiros, sua utilização não se conforma às exigências de transparência e 

compliance que passaram a ser a tônica da regulação dos mercados atuais, tanto que a Lei 

13.303/2016 revogou tacitamente todos dispositivos desse Decreto
125126

. 

                                                                                                                                                         
fazem parte do campo de discrição resultante tanto da autorização legal responsável pela própria existência da 

sociedade de economia mista como da autorização legal para alienação das ações que excedam ao necessário 

para manter a maioria votante. Ambas as autorizações conferem à Administração competências para operar 

dentro das molduras jurídico-privadas, pois se trata de organizar ente privado (a sociedade mista) e de, pela 

alienação das ações, admitir-lhe novos sócios. A decisão de conjugar a alienação das ações a um acordo de 

acionistas é tomada, portanto, dentro da ‘liberdade de escolha de formas’ que deriva da autorização legal, 

buscando-se viabilizar a operação financeira – de difícil implementação caso o Estado não se disponha a oferecer 

garantias ao novo sócio – e, ao mesmo tempo, ‘oxigenar’ a empresa, no interesse de sua boa administração e de 

sua sobrevivência em um mercado competitivo”. (Participação privada nas empresas estatais. Direito 

administrativo econômico. São Paulo: Malheiros, 2000). 
123

Nos termos dos artigos 63 e 64 dessa lei, verbis: “Art. 63. A Petrobras e suas subsidiárias ficam autorizadas a 

formar consórcios com empresas nacionais ou estrangeiras, na condição ou não de empresa líder, objetivando 

expandir atividades, reunir tecnologias e ampliar investimentos aplicados à indústria do petróleo. [...] Art. 64. 

Para o estrito cumprimento de atividades de seu objeto social que integrem a indústria do petróleo, fica a 

Petrobras autorizada a constituir subsidiárias, as quais poderão associar-se majoritária ou minoritariamente, a 

outras empresas”. 
124

 Capítulo II, item 2.3, in verbis: “É inexigível a licitação, quando houver inviabilidade fática ou jurídica de 

competição, em especial: [...] (h) para a formação de parcerias, consórcios e outras formas associativas de 

natureza contratual, objetivando o desempenho de atividades compreendidas no objeto social da PETROBRAS 

[...]”. 
125

 Vd. inciso II, do artigo 96 da Lei 13.303/2016.  
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 Vimos em capítulo anterior que a inexigibilidade
127

 somente seria aplicável naqueles 

casos em que não seja possível estabelecer um procedimento competitivo, em tudo desejável 

para atribuir publicidade e transparência dos critérios e justificativas adotadas para a formação 

de empresas público-privadas.  

 Pelo procedimento previsto no regulamento da Petrobras não seria possível avaliar se 

uma parceria societária deveria ou não ser estabelecida, pois o procedimento simplificado de 

inexigibilidade de licitação, segundo o mencionado item 2.5, não traz nenhum elemento que 

justifique a escolha de um parceiro. Não há qualquer informação pública sobre as decisões de 

investimento em subsidiárias, coligadas, empreendimentos conjuntos ou nos demais modelos 

de negócios utilizados pela companhia.  

 A relevância da Petrobras para o mercado de capitais e sua onipresença na cadeia de 

suprimentos em equipamentos e abastecimento de combustíveis no Brasil poderia explicar, 

em parte, o sigilo que envolve a formação de parcerias, mas não encontramos evidências, 

justificativas ou explicações a esse respeito nos formulários públicos da companhia. 

 Em suma, não há um procedimento público, semelhante à chamada pública, para a 

formação de parcerias na Petrobras. 

 Na única vez que o regulamento da Petrobras alude ao “chamamento” está se referindo 

à pré-qualificação de empresas e consórcios para a obtenção de Certificados, eliminando a 

fase de qualificação em eventual participação nos procedimentos licitatórios. Portanto, a 

formação de parcerias societárias não está inserida nesse procedimento de “chamamento”
128

.  

 Assim como a CEMIG, a Petrobras utiliza instrumentos e procedimentos do mercado 

de capitais na formação das sociedades de que participa, majoritária ou minoritariamente, sem 

a devida publicidade. 

 

                                                                                                                                                         
126

 Para o TCU, em que se discutia a inexistência de norma matriz para regular o procedimento de chamada 

pública para empresa do grupo Eletrobrás, melhor do que o modelo simplificado adotado pela Petrobrás, “[...] a 

inexistência de diretrizes e parâmetros gerais (principalmente no que diz respeito à definição da natureza e dos 

pesos atribuídos aos critérios de avaliação dos interessados), pode não garantir níveis adequados de 

transparência, controle, objetividade, impessoalidade e formalidade, necessários à administração de uma 

companhia do porte e da natureza de Furnas”. TC nº 021.934/2014-0, item 4.3.4. 
127

 Ou de licitação dispensada do inciso II, do §3º, do artigo 28, da Lei 13.303/2016. 
128

  Essa é a redação do item 4.11.1 do Decreto: “o edital de chamamento indicará, além da (s) obra (s), serviço 

(s) ou fenecimento (s) a ser (em) contratado (s), os requisitos para a pré-qualificação e o seu prazo de validade”. 
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3.5. A fiscalização das parcerias societárias das empresas estatais pelo Tribunal 

de Contas da União (TCU)
129

 e a análise do modelo da Companhia Hidrelétrica 

do São Francisco - CHESF 

  

 Como veremos adiante, as parcerias societárias celebradas pelas empresas estatais 

federais têm sido fiscalizadas pelo TCU principalmente quanto aos critérios utilizados para a 

seleção de parceiros privados. Isso nos remete ao capítulo em que analisamos os 

procedimentos de chamada pública adotados por essas empresas, no qual concluímos que, 

realmente, faltavam informações públicas adequadas e precisas sobre esse aspecto
130

.  

 Além disso, a simples existência de critérios para o estabelecimento dessas parcerias, 

não bastaria, sendo necessário, ainda, estabelecer normas de acompanhamento do 

desempenho e de administração nas companhias criadas 
131

. Vamos avaliar essas duas 

questões sequencialmente. 

 Quanto ao primeiro aspecto de ausência de critérios para a seleção de parceiros, a 

constatação do TCU é a de que, muito embora as companhias que utilizem a chamada pública 

sejam capazes de demonstrar que alguns passos foram devidamente seguidos, como a 

existência de autorização e de um mecanismo de coleta de propostas de parceiros privados, 

não há, para o órgão, norma geral que sistematize o fluxo de atividades e os critérios a serem 

seguidos em cada etapa do processo. Para o órgão, a seleção de parceiros ocorre com base na 

chamada pública permanente e em comandos e deliberações pontuais que são emanados 

conforme cada caso específico, não existindo norma ou política sobre como os procedimentos 

devam ser executados e como os critérios de seleção devam ser definidos
132

. 

 De fato, assiste razão ao TCU quanto a esse ponto. Esse tipo de chamada pública 

permanente com o fim de celebrar parcerias societárias parece ineficiente sob vários aspectos. 

                                                 
129

 Limitamos nossa análise ao entendimento do TCU, porquanto as buscas nos Tribunais de Contas estaduais 

naqueles Estados nos quais existem empresas estatais praticantes das chamadas públicas não reportaram 

resultados. 
130

 No processo nº TC 021.932/2014-0, de relatoria do Min. Vital do Rego, a empresa auditada é Furnas Centrais 

Elétricas S/A e o objeto da fiscalização são os mecanismos de planejamento, gestão e controle utilizados pela 

empresa para garantir o alcance dos objetivos e os resultados com os empreendimentos estruturados sob a forma 

de sociedades de propósito específico (SPE), em parceria com o setor privado. Segundo apontado pelo relator, “o 

modelo de gestão e governança dessas parcerias é novo e contempla características próprias, pouco conhecidas e 

avaliadas no setor público”, revelando a dificuldade do órgão em compreender a dinâmica dos negócios 

empresariais (item 1.4, p. 2, do relatório). 
131

  Nos termos do voto do Relator, o procedimento poderia ser normatizado por meio de resolução, instrução 

normativa, regulamento, manual ou portaria aprovado pela alta administração para regular a forma pela qual tal 

atividade deve ser conduzida. 
132

 É o que dispõe, literalmente, o item 4.3.2, do Processo nº TC-021.932/2014-0, relatado pelo Min. Vital do 

Rego.  
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Primeiramente porque não permite ao setor privado compreender o negócio específico a ser 

explorado em parceria e quais são os critérios de seleção para a formulação da proposta. O 

mero cadastramento de empresas e de propostas de parceria em um procedimento sem prazos 

estabelecidos ou etapas previamente definidas, reforça o entendimento de que, realmente, não 

há critérios para fundamentar as decisões da alta administração da companhia para o ingresso 

em novos negócios por intermédio de sociedades de propósito específico com parceiros 

privados. 

 Ainda de acordo com o TCU, o nível mínimo de normatização para um procedimento 

adequado de seleção de parceiros deve pressupor a existência de mecanismos e instrumentos 

normativos gerais que garantam níveis adequados de controle e transparência e que definam, 

por exemplo, níveis de competência, atribuições de responsabilidades, etapas e prazos a serem 

seguidos, critérios para avaliação de interessados, pesos a serem atribuídos aos critérios e 

formas de publicação de resultados
133

. 

 Concordamos com a análise do TCU em relação à necessidade de que as empresas 

estatais estabeleçam critérios de seleção de parceiros privados de forma clara e objetiva, nos 

termos do modelo proposto no presente trabalho. Já quanto ao segundo ponto levantado pelo 

órgão, relacionado ao estabelecimento prévio de metas financeiras e de desempenho, fazemos 

algumas ressalvas, que serão apresentadas a seguir.  

 Esse ponto é levantado pelo TCU na análise das parcerias societárias formadas pela 

Companhia Hidrelétrica do São Francisco – CHESF, subsidiária da Eletrobrás. Nesse caso, o 

órgão manifestou-se sobre a necessidade de estabelecimento prévio de regras de fiscalização 

do investimento, apontando que as sociedades de propósito específico formadas com o setor 

privado devem conter critérios de acompanhamento do desempenho econômico-financeiro 

que permitam verificar a evolução financeira da sociedade e a avaliação do resultado das 

participações
134135

.  

 Tal evolução, para o TCU, teria como ponto de partida a taxa interna de retorno (TIR) 

que serviu de fundamento para a formação da parceria. Desse modo, uma vez estabelecida a 

TIR do empreendimento, os órgãos de controle interno responsáveis pela análise de 

                                                 
133

 Item 4.3.3, do TC 021.932/2014-0. 
134

 Nesse sentido, o item 140, p. 19, do voto do Min. Vital do Rego proferido no Processo nº TC 023.736/2014-3. 
135

 Para as estatais paulistas, há regulamentação específica nesse sentido. Segundo o disposto no§1º, do artigo 8º 

do Decreto Estadual nº 62.349, de 26 de dezembro de 2016, que regulamentou alguns dispositivos da Lei 

13.303/2016, “§1º- Os representantes do Estado ou da empresa estatal, nos órgãos da empresa privada investida, 

deverão adotar as providências necessárias à obtenção de informações, cumprimento da função fiscalizadora e 

participação em deliberações internas, visando à consecução do objeto social, à preservação do investimento 

acionário e ao atendimento de interesses estratégicos do Estado, compatíveis com a natureza do arranjo 

societário” (g.n.).  
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desempenho deveriam verificar a evolução e as razões de eventual descompasso entre a meta 

projetada e o resultado efetivamente medido. 

 No nosso entender, contudo, é a maturidade do empreendimento que definirá alguns 

critérios financeiros capazes de ser auditados. Nos empreendimentos que ainda não foram 

submetidos ao teste do leilão público de venda de energia elétrica, por exemplo, o 

desconhecimento dos fatores preço e quantidade de energia negociada não permite a avaliação 

do fluxo de caixa, obstando a avaliação financeira correta. Por esse motivo não concordarmos 

com esse tipo de critério de avaliação do desempenho dessas parcerias, pois as taxas de 

retorno são meramente indicativas, além de não servir como critério adequado para esse tipo 

análise
136

.  

 Nos casos em que a seleção dos parceiros seja realizada mediante chamada pública, ao 

estabelecer uma taxa meta no edital como critério de seleção de parceiros em 

empreendimentos não licitados ou não contratados, cria-se um ambiente de negociação 

virtualmente teórico, baseado em premissas desconhecidas, mas essenciais ao cálculo da taxa, 

tornando-a, por isso, inútil para esse fim. Por se tratar de uma taxa, a sua definição não 

prescinde da certeza do fluxo de caixa e dos custos de implantação, operação e manutenção 

do empreendimento para ser calculada, o que não ocorrerá em todos os casos
137

. 

 Nas parcerias societárias criadas para a participação em leilões, somente após o 

certame as informações financeiras serão completamente conhecidas, permitindo o 

estabelecimento dos índices de desempenho do negócio.  Assim, durante a fase de negociação 

podem ser elaborados mecanismos de saída para o acionista estatal para os casos de baixo 

desempenho ou default, como a oferta pública ou opções de venda
138

.   

                                                 
136

 A Taxa Interna de Retorno (TIR) é um critério financeiro de decisão entre alternativas de pagamentos ou de 

investimento. Tal taxa pode ser definida como aquela que iguala um determinado valor presente a um fluxo de 

caixa trazido a valor presente; ou, ainda, como a taxa que anula o valor presente líquido de um fluxo de caixa. A 

comparação da TIR com o custo de oportunidade de um investidor/pagador permite que a melhor alternativa seja 

escolhida. Trata-se, portanto, de um critério para a seleção de alternativas mutuamente excludentes, e não como 

critério de avaliação de desempenho de uma sociedade (LORA, Mayra Ivanoff. O valor do dinheiro no tempo in 

Introdução às Finanças Empresariais, p. 85-86. Série GVLaw: Direito, Gestão e Prática. São Paulo: Saraiva, 

2012).  
137

 Os critérios do VPL (valor presente líquido) e da TIR (taxa interna de retorno) baseiam-se em fluxos de caixa 

descontados a uma determinada taxa. Esta taxa é denominada de TMA, ou seja, o retorno mínimo exigido para o 

projeto de investimento. Assim, quando a TIR de um projeto for superior a TMA, o projeto deveria ser aceito, 

pois, além de superar os custos do projeto de investimento e pagar o custo de capital, um possível remanescente 

da taxa adicionaria valor à firma. Daí a necessidade de se conhecer o valor das parcelas e o tempo e 

periodicidade dos pagamentos para estabelecer a alíquota da taxa (SCHROEDER, Jocimari Tres; SCHROEDER, 

Ivanir; COSTA, Reinaldo Pacheco; SHINODA, Carlos. O custo de capital como taxa mínima de atratividade na 

avaliação de projetos de investimento. Revista de Gestão Industrial. v. 01, n. 02 : pp. 036-045, 2005. Disponível 

em: <http://www.pg.utfpr.edu.br/ppgep/revista/revista2005/PDF2/Art03Vol1Nr2.pdf>. Acesso em: 12 ag. 2016). 
138

 Nas participações minoritárias estatais, o risco de falência justifica a utilização desses mecanismos. O §7º, do 

art. 1º, da Lei 13.303/2016 estabelece a obrigatoriedade de análise de desempenho para esse tipo de participação. 

Corolário desse dever é a adoção de mecanismos de proteção para os casos de não atingimento das metas por 
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4. PROCEDIMENTOS SIMILARES UTILIZADOS PELO SETOR PÚBLICO 

PARA A FORMAÇÃO DE PARCERIAS  

 

 Conforme veremos neste capítulo, existem modelos de aproximação entre o Estado e o 

setor privado que representam uma tentativa, ainda tímida e informe, de formação de 

parcerias entre alguns desses setores, mas que podem ser os embriões da adoção de 

procedimentos negociais mais sofisticados. Realmente, o apego às fórmulas da Lei 

8.666/1993 desses procedimentos impede a criação de um modelo genuinamente negocial, 

mas a simples ideia de aproximar esses dois setores por um meio transparente pode ser 

aperfeiçoada e replicada. 

 

4.1. O chamamento público da Lei das Parcerias Voluntárias 

  

A Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 (“Lei 13.019/14”), estabeleceu o 

regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade 

civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e 

recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em 

planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos 

de cooperação. 

 Os termos de colaboração, de fomento ou os acordos de cooperação são semelhantes 

aos convênios, deles se afastando por exigir que as empresas não possuam finalidade lucrativa 

e nem distribuam entre os seus associados resultados de suas atividades. 

 Para a formação desses instrumentos de parcerias, a lei prevê a criação de uma 

comissão de seleção destinada a processar e julgar os chamamentos públicos. Nestes,  não há, 

propriamente, uma fase de negociação entre as partes, o que poderia auxiliar no 

aprimoramento da proposta, mas a mera seleção de projetos.  

 Nos termos da lei, o chamamento público é o “procedimento destinado a selecionar 

organização da sociedade civil para firmar parceria por meio de termo de colaboração ou de 

fomento, no qual se garanta a observância dos princípios da isonomia, da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 

correlatos”. Em suma, o chamamento público não difere, em substância, de processo 

                                                                                                                                                         
períodos sucessivos, cuja tolerância deve ser verificada por meio de métricas capazes de segregar os riscos 

macroeconômicos e outros externos imprevisíveis do desempenho em si. 
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licitatório típico, inclusive quanto ao vínculo jurídico estabelecido pelo procedimento, de 

natureza   contratual. 

 O  procedimento tem início com a  manifestação de interesse social, por meio do qual 

as organizações interessadas apresentam suas propostas ao poder público para que este avalie 

a possibilidade de realização de um chamamento público objetivando a celebração de 

parceria
139

.  

 Nesse procedimento não existe a possibilidade de aprimoramento das propostas, pois 

não há uma fase negocial, mas a simples adesão aos termos do edital, segundo os critérios 

estabelecidos pela Administração Pública
140

. A ideia do procedimento antecedente seria a 

reunião de propostas para esse aprimoramento, por meio das audiências públicas previstas na 

lei
141

, mas o controle do processo é absoluto da Administração. A parceria, na verdade, é o 

nome que se atribuiu ao contrato celebrado como resultado do procedimento licitatório.  

 Assim como na lei de licitações, nesse ponto também há hipóteses de dispensa e de 

inexigibilidade para o chamamento público para a seleção de parceiro
142

, revelando o caráter 

licitatório do procedimento, cuja busca da competitividade se dá nos limites das relações de 

valor, no caso, do  valor de referência estabelecido pela administração
143

. Em qualquer caso, o 

ato deverá ser precedido de justificativa que será publicada, podendo ser contestada por meio 

de impugnação
144

. 

 Trata-se de uma adaptação do procedimento à moldura da lei de licitações.  

 

4.2. Lei de Inovação científica: Parcerias entre autarquias e fundações com 

agentes privados 

 

 A Lei Federal nº 10.983, de 2 de dezembro de 2004 (“Lei Federal 10.983/2004”), 

profundamente alterada pela Lei Federal nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016 (“Lei Federal 

13.243/2016”, também denominadas, em conjunto, “Lei de Inovação”), também traz um 

instrumento de aproximação entre o Poder Público e o setor privado com o intuito de 

                                                 
139

 A definição desse instituto é dada pelo artigo 18, nesses termos: “é instituído o Procedimento de Manifestação 

de Interesse Social como instrumento por meio do qual as organizações da sociedade civil, movimentos sociais e 

cidadãos poderão apresentar propostas ao poder público para que este avalie a possibilidade de realização de um 

chamamento público objetivando a celebração de parceria”.  
140

 É o que dispõem os artigos 23 e seguintes, que constituem o núcleo do chamamento público desta lei. 
141

 A oitiva da sociedade é prevista no artigo 20 da lei, dependendo de regulamentação própria de cada um dos 

entes federados para ser realizada  
142

 As hipóteses de dispensa e inexigibilidade estão previstas nos artigos 30 e 31, respectivamente. 
143

 §5º, do artigo 27. 
144

 Artigo 32. 
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incentivar a inovação e o desenvolvimento científico. 

 A criação das regras para o fomento, concepção e desenvolvimento de projetos em 

parceria são delegados às incubadoras de empresas, aos parques e pólos tecnológicos e aos 

demais ambientes promotores de inovação
145

. Como são múltiplas e multiformes as 

possibilidades para a celebração de parcerias, a Lei deixou aberto o campo de atuação desses 

agentes, conferindo-lhes ampla flexibilidade para atender às especificidades dos setores 

impactados pelo desenvolvimento tecnológico, que possuem mercado e dinâmica próprios. 

 Há um vasto programa na Lei, rico em possibilidades de aplicação tecnológica e 

prevendo a formação de parcerias, inclusive as societárias entre entes da administração direta 

e indireta e os agentes econômicos da inovação
146

, com detalhamentos sobre a forma de 

capitalização, de alienação de ativos e de destinação de receitas. 

 Dentre as medidas de estímulo à inovação, a Lei permite a participação direta dos 

Institutos de Ciência e Tecnologia - ICT no capital de empresas, como incentivo para 

influenciar no direcionamento estratégico e na participação dos resultados advindos da 

inovação, que podem ter impacto significativo no valor da empresa
147

. 

 Outro instrumento para as iniciativas de estímulo é a constituição de parcerias 

estratégicas e desenvolvimento de projetos de cooperação entre ICT e empresas e entre 

empresas, em atividades de pesquisa e desenvolvimento que tenham por objetivo a geração de 

produtos, serviços e processos inovadores
148

. 

 Não há exclusividade na utilização desses instrumentos de incentivo à inovação, 

podendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios utilizarem mais de um 

instrumento de estímulo a fim de conferir efetividade aos programas de inovação em 

empresas
149

. 

 Como dito, o procedimento para o estabelecimento das parcerias societárias nesse 

ambiente não está definido na lei ou no seu respectivo regulamento. A ausência de um 

                                                 
145

 A definição de cada um desses ambientes de inovação está no artigo 2º da Lei.    
146

 A lei permite a participação minoritária dos entes federativos no capital social das empresas inovadoras para 

fomentar a inovação e o desenvolvimento de produtos e de processos, com disposições específicas sobre 

alienação de participações societárias, golden shares, dentre outras previstas no artigo 5º. 
147

 É o que dispõe o art. 19:”a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, as ICT e suas agências de 

fomento promoverão e incentivarão a pesquisa e o desenvolvimento de produtos, serviços e processos 

inovadores em empresas brasileiras e em entidades brasileiras de direito privado sem fins lucrativos, mediante a 

concessão de recursos financeiros, humanos, materiais ou de infraestrutura a serem ajustados em instrumentos 

específicos e destinados a apoiar atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, para atender às 

prioridades das políticas industrial e tecnológica nacional. (Redação pela Lei nº 13.243 de 2016). [...] § 2o-A. 

São instrumentos de estímulo à inovação nas empresas, quando aplicáveis, entre outros: III - participação 

societária; (Incluído pela Lei nº 13.243 de 2016) [...]”. 
148

  Inciso II, do § 6º, do art. 19, incluído pela Lei nº 13.243/2016. 
149

 §7º, do art. 19, incluído pela Lei nº 13.243/2016. 
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direcionamento correto com essa finalidade pode ser um elemento inibidor da participação do 

setor privado no programa estabelecido na lei. É possível que a criação de um procedimento 

estruturado de formação dessas parcerias societárias, por meio de regras claras e detalhadas 

sobre os direitos, obrigações e poderes dos sócios, dos objetivos da sociedade, transferência 

de participações societárias e seus efeitos e outras questões fundamentais que permitam a 

negociação e adaptação ao dinamismo típico da inovação, elevaria o potencial de atração do 

setor privado para o desenvolvimento tecnológico e de inovação, inclusive das empresas de 

venture capital e private equity, acostumadas ao risco típico desses setores, mas muito 

exigentes quanto à clareza dessas regras 
150151

. 

 O Decreto nº 5.563, de 11 de outubro de 2005 (“Decreto 5.563/05”), que regulamentou 

a Lei 10.973/2004, também não fornece nenhum parâmetro para o procedimento de 

estabelecimento das parcerias, reforçando a possibilidade de formação de parcerias societárias 

ou contratuais
152

. 

  

4.3. Lei das Parcerias de Desenvolvimento Produtivo (PDP)  

 

 As Parcerias de Desenvolvimento Produtivo - PDP foram engendradas pela Portaria 

MS 837/2012
153

 visando ao desenvolvimento científico da área de medicamentos no Brasil. 

Trata-se de regulamentação da Lei 10.973/2004 para o setor específico de fármacos, 

intensivos em pesquisa e desenvolvimento e concentrados em empresas e laboratórios 

estrangeiros. 

 As parcerias de que trata a Portaria MS 837/2012 são celebradas por um prazo 

                                                 
150

 Sobre o assunto, consultar Roberta Dessi e Nina Yin (The Impact of Venture Capital on Innovation in 

CUMMING, Douglas (org.). The Oxford Handbook of Venture Capital. New York: Oxford University Press, 

2012). Por meio da análise empírica, as autoras criaram um modelo matemático para calcular a causalidade entre 

o nível de inovação na indústria, as oportunidades de negócios na área de tecnologia e o impacto do venture 

capital no nível de industrialização, concluindo que as empresas bancadas por venture capital, embora pequenas 

e economicamente consideradas um subconjunto não usual de companhias privadas focadas em 

empreendedorismo, tornaram-se a força central da economia americana (p. 714 e 715). 
151

 De acordo com o Global Entrepreneurship Index 2016, o Brasil ocupa a 92º posição entre os países mais 

empreendedores, sendo considerado um investimento de risco. Vários fatores contribuem para essa colocação, 

desde questões legais e regulatórias (trabalhistas, tributárias, fiscais) até o modelo de empreendedorismo, cujos 

incentivos ainda são considerados arriscados pelo mercado. Disponível para download em 

<https://www.researchgate.net/publication/284727510_Global_Entrepreneurship_Index_2016>. Acesso em: 9 

mai. 2017. 
152

 Artigos 3º e 5º. 
153

 Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt0837_18_04_2012.html>. Acesso em: 

21 mai. 2017. 
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determinado
154

 entre instituições públicas e entidades privadas com vistas ao acesso a 

tecnologias prioritárias, à redução da vulnerabilidade do Sistema Único de Saúde (SUS) no 

longo prazo e à racionalização e redução de preços de produtos estratégicos para saúde, com o 

comprometimento de internalizar e desenvolver novas tecnologias estratégicas e de valor 

agregado elevado
155

. 

 As PDP são estabelecidas entre produtores integrantes da Administração Pública dos 

entes da Federação (produtores públicos) e entidades privadas, e tem como principal objetivo 

a transferência de tecnologia no setor de medicamentos
156

, visando ao desenvolvimento da 

indústria farmacêutica no país.  

 Tais parcerias são financiadas por meio de contratos celebrados diretamente com o 

Poder Público por dispensa de licitação, e são monitoradas e avaliadas anualmente por uma 

Comissão Gestora criada pela Secretária de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do 

Ministério da Saúde em relação a avanços esperados no processo produtivo e/ou transferência 

de tecnologia
157

, ficando sob a responsabilidade das administrações regionais o 

estabelecimento das parcerias
158

.  

 A referida Portaria é omissa em relação ao processo de seleção dos parceiros, 

restringindo-se a afirmar que a Secretaria de Ciência e Tecnologia e de Insumos Estratégicos 

dará ampla publicidade à PDP no sítio eletrônico do Ministério da Saúde
159

.  

 A Lei de Inovação e sua regulamentação veicula os parâmetros e programas, mas diz 

pouco a respeito do procedimento para a formação das parcerias
160

 para o desenvolvimento 

produtivo. 

 O Decreto nº 5.563/2005, que, como visto, regulamentou a Lei de Inovação, limita-se, 

no seu art. 7º, § 1º, a dispor que, nos casos de contratação realizada pelas Instituições de 

Ciência e Tecnologia – ICT para a transferência de tecnologias com cláusula de exclusividade 

de uso, a celebração de contrato de transferência deve ser precedida da “publicação de edital 

com o objetivo de dispor de critérios para a qualificação e escolha do contratado”. É difícil 

transpor esse modelo para o estabelecimento das parcerias previstas na lei, por sua 

especificidade. 

 No caso dos convênios e contratos de repasse que envolvam transferência de recursos 

                                                 
154

 Segundo o disposto na alínea d, do inciso III, do artigo 4º, da Portaria, o prazo de vigência das PDP não 

ultrapassará 05 (cinco) anos, salvo se o prazo para o desenvolvimento tecnológico demande prazo superior. 
155

 Art. 2º, da Portaria MS 837/2012. 
156

 Art. 4º. 
157

 §1º, do art. 11. 
158

 Parágrafo único, do art. 8º. 
159

 Art. 10. 
160

 Lei Federal nº 10.983/2004 c/c Lei Federal nº 13.243/2016. 
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financeiros federais, celebrados entre entidade federal e privada sem fins lucrativos, o Decreto 

nº 6.170/2007, com as alterações introduzidas pelo Decreto no 7.568, de 16 de setembro de 

2011 (“Decreto 7.568/2011”), determina, em seu art. 4º, a realização prévia de “chamamento 

público (...) visando à seleção de projetos ou entidades que tornem mais eficaz o objeto do 

ajuste”.  

 Por sua vez, no Decreto nº 3.100, de 30 de junho de 1999 (“Decreto 3.100/1999”), 

com as alterações introduzidas pelo aludido Decreto nº 7.568/2011, exige-se, em seu art. 23, 

que os termos de parceria com organizações sem fins lucrativos qualificadas como Oscips 

sejam firmados mediante “publicação de edital de concurso de projetos (...) para obtenção de 

bens e serviços e para realização de atividades, eventos, consultoria, cooperação técnica e 

assessoria”. 

 O elemento principal e mais espinhoso no caso de estabelecimento da PDP é o 

desenvolvimento do método de seleção do parceiro capaz de atender ao objetivo da lei, focado 

na transferência de tecnologia de produção de medicamentos, por um modo atrativo para o 

setor privado, que, nesse caso, vive, exatamente, da proteção de marcas e patentes em um 

segmento altamente competitivo e lucrativo
161

.  

 No máximo, o que faz a lei é mencionar o ambiente de atuação das “alianças 

estratégicas” em seu artigo 3º
162

. 

 O ponto comum em todas essas leis é o afastamento da Lei de Licitações no 

procedimento de estabelecimento das parcerias, por sua total incompatibilidade com o objeto 

pretendido, cuja materialização depende de critérios sofisticados e transcendentes dessa 

legislação, incapaz de lidar com incentivos para o desenvolvimento de mercados de 

tecnologia da informação ou o farmacêutico
163

. 

                                                 
161

 Segundo Carlos Ari Sundfeld, as empresas habituadas ao mercado cativo da venda de medicamentos tenderão 

a defender a licitação como resistência ao modelo proposto pela Portaria 837/2012, que implica, na prática, uma 

perda gradativa de mercado na medida em que as transferências de tecnologia ocorrerem para os parceiros 

públicos. Segundo o autor, “essa demanda, segundo possível modelo de negócio viabilizado pelas PDP, 

implicará a celebração de um compromisso de compra de medicamentos pelo Estado, para atendimento de toda a 

demanda do SUS por certo período, como parte da contrapartida pela absorção de tecnologia transferida por 

empresa privada nacional. Haverá, sem dúvidas, perda de mercado pelas empresas não nacionais”. (Parcerias 

para o desenvolvimento produtivo em medicamentos e a Lei Licitações. Revista de Direito Administrativo, Rio 

de Janeiro, v. 264, set/dez. 201, p. 127). 
162

 Com o seguinte teor: “art. 3º. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas agências 

de fomento poderão estimular e apoiar a constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos de 

cooperação envolvendo empresas, ICT e entidades privadas sem fins lucrativos voltados para atividades de 

pesquisa e desenvolvimento, que objetivem a geração de produtos, processos e serviços inovadores e a 

transferência e a difusão de tecnologia” (Redação pela Lei nº 13.243, de 2016). 
163

 Nesse sentido, “parcerias estratégicas com múltiplos objetos, articulados entre si, com certa complexidade, 

exigindo parceiros escolhidos por longa negociação, não são passíveis de constituição por licitação. [...] A 

específica operação visada, de constituição de uma parceria nesses termos, de objeto sobremodo complexo e 

estratégico para o país, voltada ao fomento de empresa determinada, seria inalcançável pela via de um processo 
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 Tratam-se, na verdade, de leis de regulação econômica, por meio das quais se busca 

aumentar a eficiência alocativa e produtiva dos setores de desenvolvimento tecnológico e 

farmacêutico, tendo em vista as distorções provocadas pelos mercados oligopolísticos ou 

monopolísiticos
164

 nos quais estão inseridos. 

 Não há, evidentemente, um procedimento de chamada pública que ofereça ao setor 

privado previsibilidade sobre o iter que será percorrido do início até o último ato do 

procedimento para a formação de parcerias previstas nas leis mencionadas, criando barreiras 

de entrada para aqueles que poderiam ingressar nesses mercados mas desconhecem os 

meandros das escolhas aleatórias. 

 

5. SUPERAÇÃO DAS VICISSITUDES PRÁTICAS DA CHAMADA PÚBLICA 

COM A PROPOSIÇÃO DE UM MODELO DE CHAMADA PÚBLICA 

 

 Ainda que realizada dentro do mesmo setor, como vimos no caso do setor elétrico, 

cada chamada pública envolve um negócio específico, relacionado a uma oportunidade ou 

uma necessidade devidamente justificada pelos administradores da empresa estatal
165

, dos 

quais dependerá para a modelagem do procedimento. Teoricamente, para ser bem-sucedida 

deverá selecionar o melhor parceiro, dentro dos critérios estabelecidos para aferir o máximo 

de benefício com a parceria, razão pela qual o processo de seleção deverá envolver 

negociações por meio das quais os objetivos e metas sejam fruto de um consenso
166

 e estejam 

                                                                                                                                                         
licitatório, com seus acanhados critérios de habilitação e julgamento. Sequer uma licitação do tipo técnica e 

preço seria adequada em situação como a descrita, pois as hipóteses de seu cabimento, na Lei de Licitações, são 

muito restritivas. A opção pela licitação inviabilizaria a concretização das políticas de medicamentos e de 

incentivo à inovação do país, que procuram gerar autonomia tecnológica e o desenvolvimento de empresas 

nacionais relevantes (e o fazem, é sempre bom lembrar, com claros fundamentos legais e constitucionais)” 

(SUNDFELD, Carlos Ari. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 264, set/dez. 2013, p. 126). 
164

 Por meio da eficiência produtiva, as leis e regulamentos mencionados procuram diminuir os preços por meio 

da diminuição dos custos de produção e com o pagamento de royalties ou por aumentar a oferta de produtos e 

serviços a um preço justo (vd. art. 3º, III e IV, da Portaria 837/2012; art. 1º, parágrafo único, III, da Lei 

10.973/2004, conforme alterada); na eficiência alocativa, procura-se o equilíbrio na produção apenas da 

quantidade necessária de produtos ou serviços (vd. art. 3º, I e II, da Portaria 837/2012). Sobre o assunto, 

consultar HERTOG, Johan den. General Theories of Regulation, Online Encyclopedia of Law & Economics, 

item 5000. Disponível em http://encyclo.findlaw.com/5000book.pdf. Acesso em: 21 mai. 2017. 
165

 Nos planos de ação de longo prazo previstos na Lei 13.303/2016, a Diretoria Executiva deverá justificar as 

oportunidades e necessidades, as quais, por sua vez, orientarão o orçamento e os investimentos por um período 

de cinco anos (artigo 23, §1º, II). 
166

 Vera Lúcia Monteiro, respondendo à questão sobre como realizar a administração consensual em matéria de 

contratos administrativos, do ponto de vista da Administração contratante, reconhece que “a capacidade que o 

ente público tem de induzir comportamentos deve ser utilizada para permitir a elaboração de contratos cujos 

riscos de eventual inadimplemento sejam minimizados, antecipando soluções justas, na medida do possível – o 

que se faz pela opção por cláusulas específicas ao invés de genéricas e pela discriminação pormenorizada das 

obrigações de parte a parte. Imagina-se, assim, que o diálogo entre o público e o privado de alguma maneira tire 

o Estado de sua tradicional ‘zona de conforto’, provocando-o a mudar o rumo de seu histórico papel como aquele 
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fundamentadas, justificadas e formalmente aprovadas e discutidas entre as partes, por meio 

dos órgãos competentes dentro da estrutura de governança de cada uma delas.  

 Além disso, a multidisciplinariedade dos assuntos a negociar exigirá do setor público a 

formação de equipe capacitada para gerenciar e dar o efetivo suporte para o avanço das 

negociações, a qual será orientada por um plano previamente definido e aprovado pelos 

órgãos mencionados.  

 Como a utilização do instituto da chamada pública para a formação de parcerias 

societárias no Brasil não segue uma regulação específica, há um fator de insegurança jurídica 

e fundada desconfiança do setor privado quanto a sua eficácia.   

 A Lei 13.303/2016, ao instituir o Estatuto da Empresa Pública e da Sociedade de 

Economia Mista
167

 recentemente, perdeu a oportunidade de regular esse procedimento, 

restringindo-se a dispensar a licitação para a formação de parcerias societárias ou contratuais, 

nada obstante a ênfase da lei sobre a transparência exigida nos negócios realizados por essas 

empresas
168

. No tocante vale a mesma discussão de capítulos anteriores sobre o procedimento 

a ser adotado para a formação da parceria societária, sendo difícil especificar se o ato de 

dispensa será o primeiro ou o último ato para a sua formação e qual o nível de transparência 

que será conferido tanto a um quanto ao outro. 

 O procedimento de chamada pública ora tratado não se confunde com o procedimento 

de manifestação de interesse das leis de concessões e das parcerias público-privadas objeto da 

Lei 11.079/2004
169

. Nestas, grosso modo, o objeto de interesse é a realização de estudos, 

projetos e congêneres que definirão o objeto e o escopo de futura e eventual licitação para a 

formação de uma Parceria Público Privada - PPP, enquanto na chamada pública o objeto é a 

própria parceria.  

                                                                                                                                                         
que respalda (financeiramente) a ineficiência privada”. (Concessão. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2010, 

p. 58-59). 
167

 Lei 13.303/2016. 
168

  Nos §§ 3º e 4º, ambos do artigo 28 da lei, inclui-se as parcerias societárias na categoria das “oportunidades 

de negócios”, cuja caracterização é definida nos seguintes termos: “§3º São as empresas públicas e as sociedades 

de economia mista dispensadas da observância dos dispositivos deste Capítulo nas seguintes situações: I – [...]; II 

- nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada a suas características particulares, vinculada a 

oportunidades de negócio definidas e específicas, justificada a inviabilidade de procedimento competitivo. § 4º. 

Consideram-se oportunidades de negócio a que se refere o inciso II do § 3º a formação e a extinção de parcerias 

e outras formas associativas, societárias ou contratuais, a aquisição e a alienação de participação em sociedades e 

outras formas associativas, societárias ou contratuais e as operações realizadas no âmbito do mercado de capitais, 

respeitada a regulação pelo respectivo órgão competente”. (g.n.) 
169

 Na Lei 8.987/1995 (Lei de Concessões), o artigo 21 estabelece o objeto da Manifestação de Interesse nos 

seguintes termos: [...] Art. 21. Os estudos, investigações, levantamentos, projetos, obras e despesas ou 

investimentos já efetuados, vinculados à concessão, de utilidade para a licitação, realizados pelo poder 

concedente ou com a sua autorização, estarão à disposição dos interessados, devendo o vencedor da licitação 

ressarcir os dispêndios correspondentes, especificados no edital (sem grifos no original). 
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 Os procedimentos de manifestação de interesse (PMI) e os procedimentos não 

solicitados (PNS) previstos na Lei 11.079/2004 são modos de participação de particulares na 

estruturação de projetos, normalmente de infraestrutura. No PMI, o Poder Público toma a 

iniciativa de “chamar” os particulares para colaborar com a administração pública 

apresentando projetos, estudos, dados, levantamentos específicos à modelagem de um 

determinado Projeto; já no PNS, as propostas são espontaneamente apresentadas pelos 

particulares
170

.  

 Uma distinção importante entre a PMI e a chamada pública é que, na primeira, não há 

uma fase propriamente negocial. O contraditório presente na PMI não constitui, efetivamente, 

um modelo negocial, mas um debate de natureza técnica que visa à modelagem ótima de um 

determinado projeto
171

. 

 Vimos que as parcerias societárias estabelecidas entre as empresas estatais e privadas 

diferenciam-se das parcerias público-privadas previstas na legislação brasileira pelo vínculo 

jurídico estabelecido entre os parceiros. Enquanto nestas o vínculo é formado por meio de 

contrato administrativo típico, cuja estrutura jurídica é muito aproximada do contrato de 

concessão comum, naquelas parcerias  o vínculo é institucional, com a participação acionária 

dos sócios no negócio jurídico.  

 Do ponto de vista econômico, no primeiro caso, o contratado é o único responsável 

pela gestão e exploração do serviço público, auferindo os benefícios financeiros marginais e 

correndo parcela significativa dos riscos
172

. O contratante beneficia-se com a transferência do 

risco do empreendimento, mas deve arcar com o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 

além dos custos de monitoramento
173

 e fiscalização que, muitas vezes, não são corretamente 

dimensionados ou executados. 

                                                 
170

 Na Lei 11.079/2004, o artigo 3º previu procedimento semelhante ao do artigo 21, da Lei de Concessões. A 

regulamentação desse procedimento foi estabelecida por meio do Decreto Federal nº 5.977/06. Diz o artigo 1º do 

Decreto: “Art. 1º. Este Decreto regulamenta o art. 3º, caput, da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, 

destinado à apresentação de projetos, estudos, levantamentos ou investigações, elaborados por pessoa física ou 

jurídica da iniciativa privada, a serem utilizados em modelagens de parcerias público-privadas já definidas como 

prioritárias no âmbito da administração pública federal. Parágrafo único. A apresentação de projetos, estudos, 

levantamentos ou investigações elaboradas por organismos internacionais dos quais o Brasil faça parte, 

autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista submetem-se a regime 

próprio.  
171

 O ressarcimento previsto na Lei de Concessões, a nosso ver, é um incentivo fraco para atrair investidores 

privados, pois o particular não se animará a realizar um projeto do qual não poderá participar e não 

compartilhará das mesmas razões que o poder público para oferecer, voluntariamente, um estudo detalhado ou 

conceitual que demanda tempo e recursos financeiros. 
172

  O fator de risco é mitigado, até certo ponto, nas PPP, por meio da alocação de riscos entre os parceiros. 
173

 Dentre os custos de monitoramento público estão os decorrentes da criação de órgãos reguladores, 

fiscalizadores, a burocracia estatal responsável pela gestão de contratos, em uma relação contratual, em que se 

estipulam deveres e obrigações, gerando assimetria informacional, incentivos à fraude etc. 
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 Nas parcerias societárias os parceiros estabelecem uma aliança societária, participando 

dos resultados, dos riscos e da gestão do empreendimento. A sustentabilidade do projeto não 

advém do orçamento público, mas dos fluxos de caixa gerados pelo próprio negócio, os quais 

devem ser suficientes para pagar o eventual financiamento, os fornecedores e destinar 

resultados para reinvestimentos, modicidade tarifária, se aplicável, e remuneração do capital 

investido pelos sócios.  

 Assim como a implantação das PPP possui riscos decorrentes do modelo de 

financiamento, decorrentes do risco de inadimplemento por parte do governo, principalmente 

em honrar contratos de longo prazo, além do mal dimensionamento e da alocação eficiente 

dos riscos do empreendimento e dos modos de solução dos conflitos
174

, ao assumir a posição 

de sócio em uma parceria societária com ente privado, o Estado passa a atuar em 

empreendimento estabelecido por prazo indeterminado, correndo o risco de mercado, 

principalmente de falência nos empreendimentos em que atue como sócio minoritário
175

.  

 Os custos de monitoramento e de fiscalização são reduzidos por conta da participação 

na gestão da empresa.  

 O procedimento proposto inverte a lógica adversarial que caracteriza o relacionamento 

entre a Administração Pública e os particulares com quem se relaciona contratual ou 

comercialmente, marcado pela centralização do poder na esfera estatal. Neste modelo, a 

formação do vínculo não decorre de um procedimento consensual, mas de procedimento 

típico de licitação, cujos critérios foram desenvolvidos no intuito de obter-se a melhor 

contratação para a Administração
176

. 

 

5.1. Proposição de um modelo de chamada pública  

  

No presente capítulo apresentamos a sugestão de um modelo de chamada pública que 

leve em conta as questões discutidas anteriormente e as melhores práticas do mercado, da 

forma mais completa possível, para que, objetivamente aponte para a melhor parceria e para o 

melhor desenvolvimento do empreendimento.  

                                                 
174

 No caso das PPP, a legislação vigente impõe certos parâmetros para a utilização dessa modalidade, limitando 

os projetos a valores superiores a R$20 milhões, não podendo o Estado gastar com as parcerias mais do que 1% 

da sua receita atual, e a existência de um Fundo visa a garantir que o Estado honrará com sua obrigação. O setor 

privado deverá contribuir com 20% de recursos próprios. 
175

 Nas participações minoritárias do Estado, a utilização dos instrumentos societários como as opções amenizam 

o risco de perda do investimento. 
176

 No PMI e no PNS mitiga-se, até certo ponto, o modelo adversarial, sem, contudo, eliminar a unilateralidade e 

nem a forma contratualizada que estabelece essa relação de poder, típica da delegação de serviços. 
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Mais pormenorizadamente, o modelo proposto é genuinamente negocial, composto 

por fases e etapas que a chamada pública deve percorrer para conferir ao procedimento a 

eficiência e transparência adequadas à seleção de parceiros, incluindo questões e check-lists 

que permitam a obtenção de informações que façam sentido na conjugação de interesses 

estatais e privados em um único negócio. 

O modelo proposto não pretende ser um substituto da lei em sentido estrito, a única 

capaz de vincular a atuação da Administração Pública, mas uma forma de conferir 

transparência, publicidade e eficiência ao procedimento, mediante critérios objetivos que 

assegurem não somente a formação adequada da parceria com o ente privado, como também o 

acompanhamento e a fiscalização do empreendimento conjunto
177

. 

 

5.1.1 Fase preparatória (ou interna) do Procedimento 

 

 Antes de tornar público o edital da chamada pública para a seleção do parceiro 

privado, algumas questões essenciais devem ser respondidas pelo agente estatal que pretende 

se envolver em uma parceria societária.  

 Dentre  os meios à disposição da empresa estatal para o cumprimento de sua missão 

institucional, a formação de parcerias societárias com empresas privadas por meio da 

chamada pública deve estar amparada em justificativa detalhada da diretoria executiva que 

demonstre aos órgãos competentes para deliberar sobre o assunto ser esse o mais adequado à 

satisfação do interesse público subjacente. 

 Portanto, a justificativa é o primeiro item do sumário executivo a ser integrado ao 

edital, no qual serão expostos os motivos que permitam verificar a adequação do 

procedimento da chamada pública para o atendimento do interesse público primário, razão de 

ser da atuação do Estado, direta ou indiretamente, no domínio privado. 

 O escopo da parceria deve ser delimitado pelas respostas às seguintes questões: 

 

 quais serão as atividades desenvolvidas por meio da parceria societária? 

 qual será a forma, modo e o tipo de participação da entidade estatal nessa 

parceria? 

                                                 
177

 O procedimento pode ser tratado em regulamento da empresa estatal, nos moldes do artigo 40, da Lei 

13.303/2016, ou parte integrante do regulamento das leis autorizadoras mencionadas no inciso XIX, do artigo 37, 

da CF/1988, Como vimos anteriormente, no Reino Unido são publicados guidelines por órgãos integrantes da 

administração pública instruindo os interessados nas questões fundamentais das parcerias público-privadas.  
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 qual será a política de destinação de resultados? 

 qual será o modo e o procedimento de resolução de impasses e conflitos 

societários? 

 quais serão as estratégicas adotadas quanto ao controle da sociedade e à saída dos 

sócios? 

 quais serão os sistemas de garantias? 

  

Além dessas informações, o processo de seleção deverá ser instruído com estudos e 

parâmetros fixados nessa fase, contendo, no mínimo, o seguinte: 

 

 a análise técnica e jurídica sobre o interesse público a ser atendido por meio da 

parceria e sua identidade com o objeto da empresa estatal e sobre o preenchimento 

dos requisitos legais e regulatórios; 

 as fases e requisitos que deverão ser cumpridos para a seleção do parceiro; 

 a indicação do critério de seleção e avaliação dos potenciais parceiros; 

 as etapas de desenvolvimento e avaliação do negócio alvo da parceria; 

 os parâmetros dos acordos de confidencialidade e memorandos de entendimento 

que devem ser celebrados durante o processo de seleção; 

 as premissas do modelo de governança e do sistema de compliance; 

 o mapeamento dos riscos. 

  

Muito embora no modelo de PPP o processo interativo já seja lugar comum na 

aquisição de projetos, a formação de parcerias societárias com empresa estatal exige um 

esforço negocial mais complexo, por envolver assuntos multidisciplinares e complexos, como 

finanças, economia, engenharia, infortunística, direito, e a obrigação de justificar a viabilidade 

do negócio jurídico em cada um deles segundo o interesse público que justificou a 

estruturação do procedimento da chamada pública com a finalidade pretendida.  

 As questões relacionadas ao projeto e aos detalhes de cada um desses itens serão 

negociadas no desenrolar do procedimento e comporão o documento que intitulamos Termo 

de Compromisso, que será a base para os demais documentos societários e negociais (Estatuto 

Social, Acordo de Acionistas, Contrato de Investimentos, Plano de Negócios etc.).  
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 No regulamento de licitações e outros procedimentos públicos da empresa estatal
178

 

essas etapas podem ser detalhadas e adaptadas às suas necessidades específicas, considerando 

as peculiaridades de cada setor de atuação e de desenvolvimento do negócio, principalmente 

em relação aos riscos setoriais. 

 Para que a fase negocial alcance o seu objetivo, consolidando os parâmetros e as 

premissas estabelecidas na fase interna, o parceiro público deverá ter definido, previamente, 

no mínimo, questões relacionadas à participação, financiamento, governança, mecanismos de 

proteção de acionistas minoritários, política de dividendos, cláusulas de não-competição, 

extinção e cláusulas de saída, dentre outras questões relevantes para a condução da parceria 

societária
179

. Propomos, assim, o seguinte roteiro para conduzir a futura fase negocial.  

 

5.1.1.1 Parâmetros negociais 

 

Participação 

 

 A definição do formato da participação é essencial para estabelecer o padrão de 

governança da parceria societária, a influência dos acionistas nas decisões estratégias, os 

direitos e prerrogativas dos acionistas, a flexibilidade de contratação de pessoal e de aquisição 

dos suprimentos. A resposta às seguintes questões levará a resultados diferentes, segundo a 

legislação incidente: 

 

 a participação do parceiro público será estabelecida na forma 50%/50% (controle 

compartilhado), majoritária ou minoritária? 

 os direitos de voto serão proporcionais ao volume de participação no capital ou 

serão permitidos direitos diferenciados ao parceiro estatal? 

 serão admitidas diferentes classe de ações, com direitos e prioridades 

diferenciados? 

 as ações preferenciais terão taxas de retorno diferenciadas e com pagamento 

prioritário em relação às ordinárias na forma de dividendos ou em caso de 

liquidação? 

                                                 
178

 Como vimos, a Lei 13.303/2016 dispõe sobre a obrigação de elaboração e publicação de um regulamento de 

contratação, que vinculará a entidade estatal (artigo 40). 
179

 O Banco Mundial possui vasto material sobre essas questões, sendo que grande parte do material foi extraído 

de pesquisa realizado no sítio da Instituição, disponível em: <http://www.worldbank.org/en/topic/publicprivatepa

r tnerships>. Acesso em: 19 ag. 2016. 
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 o parceiro estatal terá voto afirmativo (golden share) para evitar sua diluição no 

caso de eventual negociação bilateral do parceiro privado com terceiros ou em 

futuro aumento de capital?    

 

Financiamento 

 

 Nas discussões sobre as decisões de financiamento da sociedade a ser criada, que são 

cruciais para o desenvolvimento da empresa e para a definição do custo médio de capital
180

, 

os negociadores da empresa estatal já deverão ter respondido às seguintes questões: 

 

 como serão as contribuições iniciais e futuras de cada parceiro? 

 o capital inicial poderá ser realizado com bens e dinheiro? No caso de 

contribuição com bens, quais serão os critérios de avaliação? 

 qual será a estrutura de capital adotada?  

 as partes se comprometerão a contribuições futuras de capital? 

 as partes estarão obrigadas a providenciar as garantias em caso de financiamento?  

 como serão aprovadas as novas emissões de ações: por acordo mútuo, por 

maioria, pelos acionistas ou pelos administradores? Os níveis de alçada na 

assunção de obrigações pelos administradores serão proporcionais à participação 

ou terão níveis de aprovação conforme o nível de comprometimento financeiro da 

sociedade instituída por meio da parceria?  

 o objeto da parceria será financiado por terceiros ou pelos fluxos de caixa gerados 

pelo empreendimento?  

 

 

 

 

                                                 
180

 Luiz Augusto Martins, de forma didática, esclarece com acuidade o conceito de custo médio de capital, cada 

vez mais presente no cotidiano dos profissionais do Direito, da seguinte forma: “para entender melhor o conceito 

do custo de capital de uma empresa, é necessário ter em mente os principais tipos de fontes de financiamento aos 

quais uma empresa pode recorrer para financiar suas atividades. Entre as várias formas de classificação que 

podem ser adotadas para as fontes de financiamento, uma delas se refere à origem, ou seja, de onde vem o 

dinheiro que está sendo utilizado para financiar as atividades da empresa. Sob este ponto de vista, é possível 

classificar as fontes de financiamento de uma empresa em dois tipos: capital de terceiros (dívida) e capital 

próprio (capital investido na empresa por seus donos/acionistas) ” (KAYO, Eduardo Kazuo; MARTINS, Luiz 

Augusto; GABRIELLI, Marcio Fernandes; LORA, Mayra Ivanoff; NAKAMURA, Wilson Toshiro e SHENG, 

Hsia Hua (coordenador). Direito, gestão e prática: introdução às finanças empresariais. Série GVlaw. São 

Paulo: Editora Saraiva, 2012, p. 142.) 
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Governo da sociedade 

 

 Como na maioria das sociedades criadas por meio das parcerias instituídas pela 

chamada pública a participação da empresa estatal é minoritária, o sistema de governo da 

sociedade deve ser organizado por meio de adequada proteção dos minoritários, prevendo a 

sua eventual participação na gestão, sem que se estabeleça poderes incompatíveis com essa 

participação.  

 A Lei das Sociedades Anônimas, ao se referir ao poder de controle, o fez apenas na 

acepção da titularidade dos direitos de voto capazes de determinar os rumos da companhia, 

tanto de direção quanto de orientação dos seus negócios. Formalmente, apenas as pessoas 

descritas no artigo 116 da Lei 6.404/1976 são titulares desses direitos, os quais configuram o 

poder de controle interno. Todavia, a Lei 13.303/2016 dispõe que as participações 

minoritárias das empresas estatais em sociedades controladas pelo sócio privado devem ser 

adotadas práticas de governança e controle proporcionais à relevância, à materialidade e aos 

riscos do negócio do qual são partícipes. 

 Portanto, a empresa estatal deve garantir que a sociedade alcance o fim que justificou 

a sua participação, ainda que minoritária. Para tanto, a empresa estatal deverá participar das 

decisões estratégicas da sociedade, por meio dos órgãos sociais. Assim, deverá refletir sobre o 

seguinte: 

 

 quais serão os direitos de cada parte na indicação dos diretores? 

 que parte indicará a equipe de executivos para a gestão da sociedade instituída 

pelos parceiros? 

 quais serão os poderes outorgados aos diretores?  

 qual será o quórum de aprovação das matérias de competência da diretoria 

colegiada?  

 o Presidente do conselho de administração ou da diretoria terá voto de desempate 

ou serão adotadas rodadas sucessivas de discussão e voto para os casos de 

impasse? Haverá quórum qualificado para aprovação de algumas matérias de 

interesse relevante da sociedade? 

 além das matérias previstas em lei, haverá outras que serão atribuídas à 

assembleia? Neste caso, haverá quóruns qualificados? 
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 serão admitidos novos sócios na sociedade instituída? Como conciliar as novas 

adesões com a adoção do procedimento da chamada pública?  

 poderão ser alterados o objeto social da sociedade em casos específicos de 

mudanças significativas na natureza dos seus negócios?  

 qual será a política de aquisições e alienações; de elaboração do orçamento anual 

de investimento (capex) e de operação e manutenção (opex); de assunção de 

compromissos contratuais acima dos limites pré-aprovados limites de 

endividamento; de destinação de resultados; de nomeação e exoneração de 

executivos; de negócios envolvendo direitos de propriedade intelectual; de 

transação entre partes relacionadas? 

 

Mecanismos de proteção de acionistas minoritários 

 

 No caso de participação minoritária da empresa estatal na sociedade, devem ser 

previstos mecanismos de proteção diferenciados como precaução ao desvio da finalidade. 

Devem ser definidas, então, a forma da participação na gestão mediante o poder de indicação 

de membros para a diretoria executiva e conselho de administração; a instituição de 

mecanismos de voto que permitam influenciar as questões estratégicas, inclusive por meio de 

voto afirmativo (direito de veto); adoção de mecanismos de proteção contra a diluição 

acionária; a adoção de políticas de distribuição adequada de resultados; instrumentos de 

garantia de acesso a informações consideradas estratégicas para os negócios da sociedade, a 

instituição de mecanismos de saída previamente estabelecidos, como as put options, tag along 

e classes especiais de ações, como preferenciais com direito de voto, dividendos superiores 

aos distribuídos às ações ordinárias e precedência em eventos de liquidação.   

 

Política de Dividendos 

 

 Da mesma maneira que os participantes nas chamadas públicas devem ter 

conhecimento prévio dos mecanismos de proteção de acionistas antes de início da fase de 

negociação, o mesmo deve ocorrer com a política de destinação de resultados, que está 

inserida nesse sistema de proteção. 

 As parcerias do setor elétrico, por exemplo, envolvem o aporte de valores e bens 

substanciais do parceiro estatal no empreendimento, procedimento que deve ser devidamente 
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avaliado e fiscalizado, sendo um meio de garantir a persecução de metas que justificaram a 

sua participação. 

 Logo, diante da perspectiva de geração de resultados, a sua destinação deve ser 

previamente negociada para definir o montante de reinvestimento no empreendimento e do 

retorno dos acionistas, por meio de uma política de dividendos previamente definida
181

, que 

garanta aos parceiros a distribuição adequada dos resultados sem sacrificar a sustentabilidade 

do empreendimento.  

 

Cláusulas de não-competição 

 

 Para garantir o engajamento dos parceiros no empreendimento em determinado 

território ou região, o plano de negociação deve estruturar as cláusulas de não competição 

entre os parceiros e a sociedade instituída. O intuito dessas disposições, tratando-se, por 

exemplo, de serviços públicos, é evitar que o parceiro ingresse em mais de uma parceria 

simultaneamente para disputar certames públicos como estratégia para gerar competição 

artificial, distorcendo as propostas em desfavor de outros parceiros, inclusive o parceiro 

público. 

 Tendo em vista essa possibilidade, os acordos de parceria devem estabelecer o escopo 

da cláusula de não competição em termos territoriais ou setores econômicos sobre os quais 

incidirá e as exceções a tal restrição.  

 

Mecanismos de extinção da sociedade e cláusulas de saída 

 

  Uma questão importante é saber se existe um prazo a partir do qual as partes 

poderiam retirar-se da sociedade instituída por meio da parceria e qual seria o modo de fazê-

lo, à luz do atendimento da finalidade pública que justificou a formação do negócio. Como 

vimos, a participação do parceiro estatal deve ser qualificada pelo interesse público que 

persegue, sendo a parceria um desdobramento dessa missão institucional.  

 Justamente porque a parceria é formada para atender a uma determinada finalidade 

pública, as transferências de posição acionária dos parceiros devem aguardar o tempo 

                                                 
181

 Segundo a Lei 13.303/2016, a política de dividendos, dentre outras, deve ser elaborada e publicada pela 

empresa pública e sociedade de economia mista, permitindo a fiscalização dos acionistas e stakeholders (art. 8º, 

V). Nas participações minoritárias do setor público, a lei exige a adoção de dispositivos de proteção do 

investimento, por meio da elaboração de documentos e de informações estratégicos do negócio e demais 

relatórios e informações produzidos por força de acordo de acionistas e de lei considerados essenciais para a 

defesa de seus interesses na sociedade empresarial investida (art. 1º, §7º, I).  
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necessário para que o empreendimento alvo esteja operando comercialmente e gerando os 

resultados projetados no plano de negócios aprovado pelas partes com esse objetivo.  

 No Reino Unido, via de regra, as parcerias são projetadas para um período mínimo de 

10 (dez) anos, a partir do qual o parceiro público pode exercer o seu direito de alienar sua 

participação ao outro parceiro, mediante o exercício de uma cláusula de aquisição obrigatória 

da posição (put). No caso de ser do parceiro privado a intenção de retirar-se do negócio, deve 

ser previsto o direito de preferência do parceiro público para adquirir sua posição.  

 Como a chamada pública é um procedimento de seleção mediante critérios objetivos 

previamente estabelecidos, o ingresso de outro acionista privado após formalizada a sociedade 

com o parceiro público, além do seu consentimento, deve ser permitida desde que haja adesão 

do novo parceiro aos critérios que justificaram a formação da sociedade, por meio do acordo 

de acionistas e do plano de investimento.  

 Nas participações minoritárias, o parceiro estatal ficará exposto a determinados riscos 

que devem ser monitorados e mitigados mediante cláusulas que permitam liquidar sua posição 

na sociedade mediante o exercício de direitos específicos. Eventos de insolvência do parceiro 

privado, por exemplo, devem permitir ao parceiro público exigir a transferência de sua 

posição a outro parceiro por ele selecionado ou permitir a diluição do próprio parceiro 

privado, o que dependerá das condições negociadas.  

 As obrigações de compra e venda de participações societárias condicionadas a 

determinados eventos ou a direitos subjetivos unilaterais sub-receptícios, as denominadas 

cláusulas de put e call constituem um meio eficiente de saída do parceiro estatal após 

determinado prazo ou certos eventos, permitindo auferir recursos que permitam a formação de 

novas parcerias. Nesse caso, o prazo, o preço (ou a metodologia de avaliação visando a obtê-

lo) e a forma de requerer que a outra parte adquira suas ações na sociedade (put) ou que 

permita a uma parte adquirir as ações da outra parte (call) devem ser previstas e justificadas 

previamente, permitindo sejam conhecidas as suas razões e se as mesmas afetam, de alguma 

forma, a finalidade que justificou a formação da sociedade pelos parceiros.   

 

Outros direitos de preferência, drag-along e tag-along 

 

 Assim como as cláusulas obrigacionais de put e call, os acordos celebrados pelos 

parceiros podem prever disposições contratuais segundo as quais, antes da transferência das 

ações a terceiros, aos demais acionistas serão deferidos o direito de preferência nessa 
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aquisição. Em tais situações, algumas questões devem ser avaliadas para o exercício desse 

direito, tais como o preço de referência e o momento de exercê-lo
182

.  

 Como na maioria das parcerias estabelecidas pelas empresas estatais a participação 

participação do ente público é minoritária, com o controle acionário exercido pelo parceiro 

privado, em estruturas formadas na regulação da sociedade anônima, regida por lei especial, 

alguns mecanismos comuns em acordos de acionistas devem ser avaliados com cautela, 

principalmente as obrigações de venda conjunta promovida no interesse do acionista 

majoritário privado. 

 Mesmo sendo uma operação comum em operações societárias entre parceiros 

privados, a justificativa para a saída involuntária do acionista estatal
183

, nas participações 

minoritárias, deve ser inserida nos acordos preliminares, ainda na fase de negociação, e 

definidas nos parâmetros previamente autorizados pelos órgãos sociais competentes, como 

previsão expressa no edital da chamada pública, que poderá vedar esse tipo de operação ou 

condicioná-la a um prazo. 

 

Solução de impasses societários e resolução de conflitos 

 

 Como as discussões entabuladas na fase negocial da chamada pública estão no campo 

das previsões, em sua maioria otimistas, a conveniência de estabelecer todas as situações de 

impasse ou de outra natureza contratual é tarefa árdua, senão impossível.  

 Assim, o custo de elaboração de um contrato que preveja todas as situações possíveis 

de impasse entre os sócios em uma parceria em formação somente seria justificado caso 

superasse os ganhos que adviriam dessa tarefa, razão pela qual é preferível encaminhar a 

solução do impasse para órgãos externos, como o Poder Judiciário ou às Câmaras Arbitrais
184

. 

                                                 
182

 O preço deve ser estabelecido em referência (a) àquele que o terceiro oferece e está preparado para realizar, 

caso em que o detentor do direito de preferência poderá exercê-lo em igualdade de condições (right of first 

refusal); (b) àquele proposto pelo próprio acionista antes de oferece-lo a terceiro, ocasião em que o outro 

acionista terá o direito de primeira oferta (right of first offer), e (c) àquele determinado por meio de avaliação, 

cujos critérios devem ser previamente definidos.  
183

 As cláusulas de drag along determinam a venda conjunta das ações dos acionistas minoritários no interesse 

do acionista majoritário. Uma vez acordado, trata-se de um direito subjetivo do majoritário. O tag along, por sua 

vez, garante ao minoritário a possibilidade de obter o mesmo valor pago às ações do majoritário no caso de 

alienação do controle. É direito subjetivo do minoritário. A participação estatal no empreendimento suscita 

algumas questões sobre a conveniência desses tipos de cláusulas, considerando a finalidade pública que 

justificou essa participação. Nos casos em que a sociedade estabelecida atue em alguns setores regulados, como 

o elétrico, os contratos de concessão possuem disposições autorizando a transferência de controle desde que 

submetidas à avaliação prévia do Poder concedente, viabilizando operações dessa natureza. 
184

 Chaserant defende a ideia da cooperação como meio de superar a ineficiência de um contrato completo 

(CHASERANT, Camille. Cooperation, Contracts and Social Networks: from a bounded to a procedural 

rationality approach. Journal of Management and Governance nº 7, p. 163–186. Kluwer Academic Publishers, 
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 No relatório Investing Across Borders, realizado em 2010, que avalia a percepção dos 

investidores estrangeiros quanto ao ambiente de investimento em vários países, o sistema de 

resolução de disputas por meio da arbitragem do Brasil era considerado frágil, principalmente 

porque nas grandes obras de infraestrutura, as de maior interesse para o investimento 

estrangeiro, a presença do Estado impedia a solução por meio arbitral. Com a publicação da 

Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015 (“Lei 13.140/2015”), que prevê a mediação entre 

particulares como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no 

âmbito da administração pública, houve uma melhoria nessa percepção
185

.  

As leis brasileiras podem ser aplicáveis na maior parte das questões, mas a indicação 

de Câmaras Arbitrais estrangeiras, nos casos em que o parceiro privado seja uma empresa 

multinacional ou transnacional, pode atrair a aplicação de normas de outros país. 

 Independentemente de incluir ou não quais serão as situações de impasse nos 

documentos que regerão o funcionamento da sociedade, ao menos o procedimento que deverá 

ser adotado para a sua solução e qual a legislação aplicável deverão ser estabelecidos, 

evitando, assim, discussão em momentos de estresse da parceria.  

 Os mecanismos mais comuns de solução de impasse societário utilizados nas parcerias 

desse tipo são os seguintes: a) submissão do conflito aos principais executivos das sociedades 

parceiras ou a um painel intermediário de executivos ou, ainda, a um procedimento de 

mediação formal; ou (b) nos casos de disputas prolongadas, adotam-se mecanismos de 

encerramento da discussão, como o início da liquidação da sociedade ou o processo de 

aquisição de uma parte pela outra
186

. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
2003. Disponível em: <http://economia.unipr.it/DOCENTI/ARRIGHETTI/docs/files/Chaserant%202003.pdf>. 

Acesso em: 21 mai. 2017). 
185

 Em tradução livre: “Contratos comerciais complexos requerem segurança e flexibilidade dos mecanismos de 

resolução de disputas, e as companhias, frequentemente, preferem os meios alternativos ao poder judiciário. 

Investidores são favoráveis aos ambientes nos quais terão flexibilidade nas decisões por meio de procedimentos 

arbitrais e onde os resultados são mais seguros e facilmente executáveis. Por essa razão, um regime arbitral 

estável e previsível faz parte da análise do cenário de investimento”. World Bank. Investing Across Borders 

2010: Indicators of foreign direct investment regulation in 87 economies. p. 3. Disponível em: 

<http://iab.worldbank.org/~/media/FPDKM/IAB/Documents/IAB-report.pdf>. Acesso em: 27 ag. 2016. 
186

 Há algumas metodologias estrangeiras que podem servir de exemplo, como o para iniciar shootout "processo 

no qual uma parte adquire a participação da outra no modelo de roleta russa, que permite a uma parte fazer a 

oferta para adquirir as ações da outra parte a um determinado preço, mas a outra parte tem o direito de decidir 

aceitar e vender suas ações ou, em vez disso, comprar as ações da primeira parte com o mesmo preço ou no 

modelo Texas shootout, que ocorre quando ambas as partes desejam comprar e um procedimento de proposta 

fechada tem lugar para determinar a maior oferta. 
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Transações entre partes relacionadas 

 

 Nos casos em que as participantes da sociedade fornecem bens e serviços ao 

empreendimento, como serão tratadas essas transações em relação aos procedimentos de 

aprovação e de aquisição? Essa questão é relevante para evitar transações não comutativas ou 

fraudulentas, nas quais a parceria serviria apenas como escudo para encobri-las dos órgãos 

fiscalizadores. 

 No intuito de regulamentar essas transações, a Lei 13.303/2016 determinou a 

elaboração de uma política negocial para definir como serão executadas essas negociações 

entre sócios e empresas, entre empresas do mesmo grupo ou entre acionistas controladores e 

sociedade, inclusive para participações minoritárias
187

. 

 

Plano de negócios 

 

 Ainda que não seja um documento legalmente exigido, a elaboração do plano de 

negócios é fundamental para justificar a participação do parceiro estatal no investimento, nem 

tanto para formulação de estimativas de resultados financeiros, mas como garantia de que as 

partes estão alinhadas na persecução dos objetivos que justificaram a formação da parceria 

por meio da chamada pública.  

 

Deveres e responsabilidades dos parceiros 

 

 Outro ponto que deve ser definido diz respeito à extensão individual das 

responsabilidades no tocante às obrigações da parceria.   

 Nas chamadas públicas promovidas pelas empresas do setor elétrico vimos que as 

questões de natureza societária e comercial são relegadas à fase de negociação, mas não são 

indicados nos editais quais parâmetros serão utilizados para definir os direitos e obrigações 

das partes, o que pode gerar entraves negociais ou a adoção de modelos ineficientes ou, ainda, 

que não atendam a justificativa apresentada para a realização do procedimento. 

 

 

 

                                                 
187

 Nesse caso, para proteger o acionista minoritário estatal, nos termos do inciso III, do §7 º, do art. 1º da 

referida lei. O inciso VII, do art. 8º, delineia o conteúdo da política de transação com partes relacionadas. 
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Propriedade Intelectual 

 

 O modo como será tratada a propriedade de ativos intangíveis deve ser estabelecido no 

início, facilitando a avaliação do empreendimento inclusive nos eventos de liquidez.  

 

5.1.2. Avaliação de riscos na chamada pública 

  

 O tratamento destacado deste tópico se deve, em grande parte, à própria natureza do 

processo de avaliação de riscos, que deve ser realizado continuamente, de acordo com o 

estágio de desenvolvimento do negócio.  

 Os riscos que devem ser identificados, avaliados e mitigados em um procedimento de 

chamada pública são aqueles que envolvem a avaliação do investimento, da oportunidade de 

empreender em conjunto com o setor privado e da conveniência de ingressar em uma parceria 

societária envolvendo parceiros com interesses e necessidades aparentemente conflitantes, 

considerada a dificuldade de divisar as fronteiras ou estabelecer os limites entre o que seria 

um interesse propriamente público ou privado.    

 O que parece verdadeiro nessa relação é a complementariedade existente entre essas 

duas forças econômicas, que atuam conduzidas pela necessidade e capacidade de 

investimento, ora isoladamente, ora sucessiva ou simultaneamente, mas sempre de acordo 

com o momento político e econômico de uma comunidade
188

.  

 O artigo 175 da CF/1988 determina que prerrogativas atribuídas às pessoas jurídicas 

de direito público não extensíveis às de direito privado não poderão interferir na atuação das 

primeiras na economia de mercado, em regime de livre concorrência. Essa é a realidade que 

interessa na análise de riscos no procedimento da chamada pública, porquanto não há divisão 

ontológica sobre riscos tipicamente públicos ou privados que devam ser previamente 

avaliados antes do ingresso em uma parceria societária entre esses agentes econômicos. 

 Portanto, os riscos associados à parceria societária entre empresa estatal e privada não 

são diferentes de qualquer outro, e envolvem, notadamente, a capacidade de geração de fluxos 

                                                 
188

 Conforme aponta Crestana, as necessidades econômicas é que determinam os modelos de atuação dos 

agentes, não havendo uma distinção real entre o setor público e o privado, nesse sentido, afirma que “a dicotomia 

entre público e privado nos trouxe, num tempo, a estatização da economia e significativos investimentos 

públicos em ciência, tecnologia e infraestrutura de produção. A privatização que se seguiu nos trouxe 

crescimento em serviços e competitividade econômica. Com poder de escolha e acesso à tecnologia, aprendemos 

que as dicotomias eram falsas, e as convergências, necessárias”. (CRESTANA, Silvio. Rural, urbano, público e 

privado: da dicotomia à parceria. Revista de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, 2015. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/agroanalysis/article/view/51762/50567>. Acesso em: 20 dez. 2016). 
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de caixa capazes de garantir a sustentabilidade econômico-financeira do empreendimento, o 

impacto social atrelado a sua contribuição para o desenvolvimento ou não da comunidade 

onde atuará, o respeito ao meio ambiente e à ética nas relações internas e externas à 

companhia. Cada um desses elementos compõe uma matriz analítica de risco do 

empreendimento
189

.  

 Como vimos, os editais de chamada pública devem demonstrar os contornos do 

negócio que se pretende celebrar, projetando estimativas das taxas de retorno e outras 

métricas de avaliação que permitam a aferição de plausibilidade da formação da parceria pelo 

setor privado. Não se trata de garantir fluxos de caixa ao parceiro privado nem taxas de 

remuneração fixas aos futuros sócios, mas de apresentação de um modelo racional de negócio, 

previamente avaliado, estudado e projetado. 

 Portanto, o risco que deve ser posto no centro da avaliação da administração refere-se 

à probabilidade de obtenção de um retorno de investimento diferente do projetado, incluindo 

não apenas os resultados inferiores aos pretendidos, como os bons resultados
190

. 

 A indicação e a mensuração do risco permitem avaliar e estimar os seus mitigadores, 

distribuindo corretamente responsabilidades e consequências entre os envolvidos no 

desenvolvimento da parceria. Como as empresas de cada um dos segmentos econômicos 

possuem sensibilidade aos riscos diferenciada, a postulante pública interessada em estabelecer 

parcerias com parceiros privados deve elaborar estudos que permitam o conhecimento do 

setor que será explorado em parceira. Isso é especialmente importante para os casos em que a 

parceria tenha como alvo a exploração de determinado serviço público, com o setor de saúde, 

de educação ou de transporte. 

 Pode ocorrer de determinada empresa estimar equivocadamente a demanda por 

produtos ou serviços (riscos de projeto), ou de subestimar ou superestimar a capacidade de 

seus concorrentes (risco concorrencial), ou, ainda, de ignorar os riscos reputacionais 

decorrentes da não adoção de regras de compliance ou de integridade.  

 Caso todos esses riscos sejam incluídos em uma matriz por segmento, falamos de risco 

setorial. Os riscos de mercado, os riscos regulatórios e os riscos reputacionais também devem 

                                                 
189

 Os riscos de engenharia, por sua especificidade, não serão detalhados, mas devem compor a matriz de risco 

do empreendimento para que sejam devidamente avaliados, alocados e mitigados. 
190

 No primeiro caso, temos o downside risk, no segundo, o upsiderisk. Obviamente que não se espera uma 

análise de risco que esgote todas as possibilidades de downside ou upside, mas que forneçam parâmetros capazes 

de permitir aos agentes privados precificar o negócio, incentivando-os a obter o melhor resultado possível em um 

cenário de incertezas. 32. (DAMODARAN, Aswath. Avaliação de empresas. Tradução Sonia Midori 

Yamamoto e Marcelo Arantes Alvim; revisão técnica Mara Luquet. 2ª ed., pp. 19 e seguintes. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2007). 
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compor o estudo que subsidiará as informações que serão disponibilizadas por meio da 

chamada pública.  

 O risco político também é uma preocupação para o setor privado, pois a ênfase na 

persecução do interesse público pode sacrificar a rentabilidade do empreendimento, afetando 

o interesse na formação de parcerias com o setor estatal. Nas parcerias com participação 

minoritária estatal esse risco é mitigado, mas a simples presença desse parceiro pode ensejar a 

atuação dos órgãos de fiscalização e do Ministério Público, por exemplo, criando embaraços 

ao funcionamento regular da sociedade. Para esse risco, a adoção da chamada pública para a 

formação dessas parcerias pode ser um mitigador, pois várias informações já estarão 

disponíveis para consulta, bastando o cotejo entre o plano estabelecido e aquele executado.  

 

5.1.3. Fraude e corrupção: risco reputacional 

  

A prevenção contra a corrupção e a fraude é outra face da avaliação dos riscos, que 

deve ser considerada nos planos de investimento das parcerias societárias aqui tratadas
191

. As 

empresas estatais ainda não adotaram a cultura do combate efetivo à corrupção, fato que 

impede um avanço mais efetivo dos investimentos no Brasil, principalmente o estrangeiro
192

. 

 Mesmo sendo signatário da Convenção de Combate à Corrupção desde 24 de agosto 

de 2000
193

, apenas em 2013 o Brasil publicou uma legislação nacional sobre o assunto
194

. A 

Lei 13.303/2016 completou o arcabouço normativo de prevenção e combate à corrupção ao 

                                                 
191

 Nesse sentido “corruption and bribery affect not only major political decisions or the actions of the largest 

corporations, but also millions of private-sector comercial transactions (such as contract bids and permit 

applications). Such behavior is socially wasteful for a variety of reasons. First, the value paid in the bribe is 

value not allocated to some more productive use. Second, the benefit conferred upon the bribing party may 

incentivize socially counterproductive behavior or crime. For example, a less qualified contractor or a 

contractor who has entered a less competitive bid ought not win a contract by virtue of a bribe alone. Bribery 

may cause the job to be completed poorly or at too high a cost, directly and detrimentally affecting the public. 

Third, bribery undermines the legitimacy of the government in the eyes of its citizens and others who interact 

with it. This could reduce public willingness to cooperate with officials for other useful purposes. And, finally, 

corruption leaves the bribing party unable to enforce the bargain after the fact. For example, a land registry 

official could take a bribe to grant title to a specific plot of land” (BINKOVITZ, Isaac A. Recent Changes in 

U.S. and U.K. overseas anti.corruption enforcement under the FCPA and U.K. Bribery Law: private equity 

compliance. Michigan Journal of Private Equity & Venture Capital Law, vol. 3, 2013, p. 75). 
192

 Segundo matéria publicada no jornal Estado de São Paulo, passados três anos da publicação da Lei 

Anticorrupção (Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013), muitas empresas criaram estruturas de 

compliance e de combate à corrupção, mas com pouca ou nenhuma efetividade. Somente com a eclosão após as 

condenações de grandes corporações e executivos é que passaram a preocupar-se com o funcionamento prático 

dessas estruturas. Disponível em: <http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,lei-anticorrupcao-faz-tres-anos-

mas-compliance-nas-empresas-ainda-fica-so-no-discurso,10000066315>. Acesso em 21 mai. 2017. 
193

 O texto da Convenção e as informações sobre os países signatários e as medidas adotadas no âmbito de cada 

um deles para tornar efetivo o combate à corrupção estão disponíveis em: 

<http://www.oecd.org/corruption/oecdantibriberyconvention.htm>. Acesso em: 21 mai. 2017. 
194

 Lei Federal nº 12.846, de 2013. 
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exigir a criação de uma área de compliance nas empresas estatais e a adoção de estruturas e 

práticas de avaliação de riscos. 

 A matriz de risco elaborada para o acompanhamento e gestão do negócio explorado 

por meio da parceria societária deve conter regras expressas e específicas sobre a prevenção e 

o combate à corrupção
195

, fornecendo maior segurança ao investimento por disponibilizar 

linhas de defesa contra a responsabilização por atos tipificados na legislação nacional e 

internacional
196

, melhorando, reflexamente, as taxas de retorno do investimento por reduzir os 

custos do financiamento
197

.  

 Caso a chamada pública seja aberta também aos investidores estrangeiros, o FCPA
198

 

e o U.K. Bribery Act
199

 complementarão o arcabouço de normas anticorrupção que regerão a 

parceria eventualmente celebrada.  

 Tanto o FCPA quanto o U.K. Bribery Act tornaram-se normas de alcance 

internacional, contendo disposições expressas de aplicação no exterior. Portanto, o 

conhecimento e considerações a respeito dessas normas nas chamadas públicas são essenciais 

caso haja um interesse real da empresa estatal de formação de parcerias com empresas 

estrangeiras submetidas as essas normas.  

                                                 
195

 Com a publicação da Lei 13.303/2016, tornou-se obrigatória a criação de estruturas e práticas de gestão de 

risco e de combate à corrupção (vd. art. 1º, §7º; art. 6º; art. 8º, III; art. 9º, caput, II, §1º, I e VI, §2º e §3º, II; art. 

17, §4º; art. 18, II; art. 23, §1º, II; art. 24, §1º, II; art. 42, X, §1º, d e §3º; art. 69, X).  
196

 Essas práticas e estruturas passaram a ser obrigatórias para as empresas públicas e sociedades de economia 

mista com publicação da Lei 13.303/2016. 
197

 O Brasil ocupa a 76ª colocação, dentre 168 países no Índice de Percepção da Corrupção de 2015, divulgado 

pela Transparência Internacional. Ocupam a mesma posição a Zâmbia, Tunísia, Tailândia, Burkina Faso, Bósnia 

e Índia. Disponível em: <http://www.transparency.org/cpi2015/>. Acesso em: 21 mai. 2017. Para reduzir essa 

percepção e atrair investimentos, a transparência tem papel central. Os custos de financiamento são elevados 

quando não há clareza nas informações disponibilizadas pelas empresas que necessitam de capital, 

principalmente em ambientes propícios à corrupção por ausência de regras efetivas e executáveis de combate. 

Por isso, nas situações em que as informações econômico-financeiras são inadequadas, imprecisas ou incertas os 

fornecedores de capital exigirão um prêmio adicional de risco, tornando socialmente ineficiente o investimento, 

o que, para o Brasil, com histórico de praticar as maiores taxas de juros do mundo, representa um cenário de 

subdesenvolvimento sustentável. 
198

 Aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos da América do Norte em 1977, o Foreign Corrupt Practices 

Act tornou-se, então, o programa de combate à corrupção com o mais amplo regime de execução forçada em 

termos globais. O seu alcance vai além das fronteiras do EUA, estendendo-se para as práticas de corrupção feitas 

onde existam empresas americanas ou empresas com as quais se relacionem. 
199

 Aprovada em 2010, a U.K. Bribery Act prevê a aplicação de sanções civis e criminais àqueles que 

oferecerem, pagarem, receberem ou solicitarem favores ou valores para obtenção de uma vantagem indevida. 

Seu alcance é maior do que o FCPA, pois abrange os atos de corrupção praticados pelo setor privado, 

adicionalmente àqueles praticados por funcionários públicos estrangeiros. Desse modo, podem ser processadas 

qualquer empresa que faça negócios no Reino Unido por pagamentos indevidos feitos em qualquer parte do 

mundo, não sendo necessário que tal pagamento tenha sido realizado diretamente pela empresa, seus 

empregados, contratados, parceiros em Joint ventures ou fornecedores, por tal razão, é considerada a mais severa 

legislação anticorrupção do mundo (BINKOVITZ, Isaac. A. Recent Changes in U.S. and U.K. overseas 

anticorruption enforcement under the FCPA and U.K. Bribery Law: private equity compliance. Michigan 

Journal of Private Equity & Venture Capital Law, vol. 3, 2013, p. 83).  
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 O edital da chamada pública, por tais razões, deve exigir dos que lhe acudirem um 

compromisso formal com as leis anticorrupção, apontando, de maneira explícita, o 

procedimento que deverá ser adotado pela futura parceria societária para evitar e combater 

atos de corrupção, mitigando, desse modo, os riscos oriundos da ausência de compromissos 

ou procedimentos específicos exigidos pela legislação.
200

  

 Tratando-se de companhias abertas, as demonstrações financeiras e formulários de 

referência oferecem farto material de análise a respeito desses dados, sendo uma fonte de 

consulta obrigatória e de baixo custo para a pesquisa da idoneidade financeira e contábil dos 

candidatos à parceria.  

 A avaliação das conexões pessoais e empresariais é importante para a avaliação da 

integridade dos parceiros, o que pode evitar a seleção de parceiro que esteja sob investigação 

por crimes relacionados a contratos com a administração pública, ou políticos, ou que possua 

em seus quadros sociais pessoas politicamente expostas, o que nem sempre é fácil de 

identificar. Trata-se de um risco que deve ser identificado, mensurado e mitigado. 

 Por isso, tratando-se de parcerias societárias do tipo público-privada, além da 

necessária reunião de todas as informações públicas disponíveis, é essencial a realização de 

due diligence pelo agente público em grau suficiente para a obtenção de informações a 

respeito do candidato, relacionadas à expertise declarada, sobre seus parceiros de negócio, 

reputação no mercado, saúde financeira dentre outras que permitam aferir a sua idoneidade 

técnica e jurídica
201

. A due diligence deve ser a suficiente para não inviabilizar o 

investimento, considerando o custo para a sua realização
202

.  

  

5.2. Fase de desenvolvimento (ou fase pública) do procedimento 

  

Superada a fase interna da chamada pública, na qual serão estabelecidas as premissas 

para a negociação da parceria, após a avaliação da empresa estatal sobre as questões 

                                                 
200

 A Lei 13.303/2016 aparentemente adota esse modelo (§§2º e 4º, do art. 9º). No mesmo sentido, Section B3, 

da U.K. Bribery Act (The Company will assign responsibility to one or more senior corporate executives of the 

Company for the implementation and oversight of the Company's anticorruption policies, standards, and 

procedures. Such corporate official(s) shall have direct reporting obligations to independent monitoring bodies, 

including internal audit, the Company's Board of Directors, or any appropriate committee of the Board of 

Directors, and shall have an adequate level of autonomy from management as well as sufficient resources and 

authority to maintain such autonomy). 
201

 Trata-se de due diligence peculiar, em que há reciprocidade no intercâmbio de informações e investigações 

com o objetivo de aferir a capacidade técnica e financeira dos parceiros para a realização do objeto do futuro 

empreendimento comum.  
202

 Principalmente em negócios pouco atrativos ao setor privado, em que a participação estatal tenha por objetivo 

o fomento e a transferência de expertise, como, por exemplo, a administração de escolas, tratamento de resíduos 

sólidos urbanos, instalação e manutenção de equipamentos públicos, dentre outros. 
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anteriormente propostas, passamos à elaboração do edital que inaugurará o procedimento 

público.  

 Vimos que a decisão de estabelecer uma parceria do tipo societário com o setor 

privado decorre de análise prévia que demonstre ser esse o modo mais eficiente de 

financiamento da sua missão institucional, dentre as várias fontes disponíveis. A aplicação de 

recursos em participações societárias somente se justifica quando o negócio subjacente seja 

capaz de gerar fluxos de caixa livre para refinanciá-lo
203

 
204

. Respondida positivamente essa 

questão, resta identificar se há parceiros interessados em estabelecer essa parceria.     

 O procedimento da chamada pública tem início com a efetiva publicação de edital, 

com fundamento nos estudos e documentos elaborados na fase prévia, sendo esse o principal 

instrumento de controle e de regulação do procedimento, devendo, por essa razão, ser 

estruturado segundo critérios de transparência, de objetividade, clareza e simplicidade. 

  O edital poderá ter a seguinte estrutura: (a) sumário executivo contendo os principais 

aspectos do negócio que se pretende estabelecer em relação ao objeto, campo de atuação, 

benefícios esperados com a parceria, tipo societário e perfil do parceiro; (b) indicação das 

fases do procedimento; (c) indicação dos critérios de pré-qualificação e seleção; (d) critérios 

de desenvolvimento da fase de negociação.  

 O sucesso do procedimento depende, em grande parte, do conhecimento do setor 

privado a respeito do modelo de negócio que o ente público  pretende estabelecer por meio da 

parceria. Além das informações sobre o empreendimento conjunto indicados no sumário 

executivo, sugere-se que os editais da chamada pública contenham todos os elementos 

conformadores do tipo societário alvo,  como a indicação dos tipos e classes de ações,  quem 

exercerá o controle da sociedade, como será a participação de cada empresa no capital social, 

a estrutura  de governança e a estrutura de capital. 

                                                 
203

 Os fluxos de caixa projetados e as taxas de desconto são as duas variáveis que aumentam o valor de uma 

empresa, pois influenciam diretamente o cálculo do valor presente líquido (VPL). A taxa de desconto é 

diretamente influenciada pelo risco do negócio e pela estrutura de capital, que é a forma como a empresa capta 

seus recursos, podendo ser um fator de geração ou destruição de valor. (Nesse sentido: KAIO, Eduardo Kazuo. 

Estrutura de capital, dividendos e estrutura de propriedade, p. 104-105, in Direito, Gestão e Prática: 

introdução às finanças empresariais. São Paulo: Editora Saraiva, 2012). Como Eduardo Kazuo Kaio, 

concordamos que “não existe, necessariamente, uma fonte de recursos que possa ser considerada a melhor, mas 

sim a mais apropriada em função de uma série de fatores internos e externos à empresa [...] muitas pesquisas 

mostram que empresas maiores são mais endividadas...porque elas teriam mais capacidade de oferecer seus 

ativos em garantia. Outras pesquisas mostram que as empresas mais lucrativas são menos endividadas porque 

podem reter seus lucros para realizar os investimentos necessários” (Op. cit. p. 106). Para um aprofundamento 

no assunto, as teorias do trade-off, da agencia e do pecking order procuram demonstrar o caminho para definir a 

estrutura ótima de capital. 
204

 A análise do balanço patrimonial das empresas revela que o capital de terceiros é mais barato que as demais 

fontes de financiamento pelo critério da exigibilidade. De fato, “as contas de maior exigibilidade (capital de 

terceiros) exibem custos financeiros menores que as contas mais exigíveis (capital próprio), principalmente 

porque os donos/acionistas da empresa assumem um risco significativamente maior” (KAIO, op. cit. p. 109) 
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 A indicação prévia do tipo societário permitirá ao setor privado avaliar se o regime  de 

governança e de investimento sugeridos no edital são adequados, permitindo que eventual 

proposta seja condizente com tais padrões, considerando que diferentes tipos societários 

estabelecem diferentes custos de estruturação da parceria
205

. Portanto, a opção por um ou 

outro tipo societário para determinada parceria deve ser avaliado pelo setor privado antes do 

oferecimento da proposta, por essencial à formatação do modelo de governo e de 

financiamento no desenvolvimento do negócio em conjunto com o setor público
206

. 

 O desenvolvimento da fase pública do procedimento percorrerá, então, as seguintes 

etapas: 

 

 publicação do edital da chamada pública; 

 apresentação das propostas e documentos de habilitação; 

 pré-qualificação; 

 entrevistas para esclarecimentos de dúvidas;  

 assinatura dos memorandos de entendimentos
207

;  

 seleção dos parceiros para a fase de negociação; 

 assinatura do termo de compromisso e 

 início da auditoria legal documental (due diligence). 

  

Como vimos, na fase prévia da chamada pública, a empresa estatal deverá elaborar os 

estudos visando à instrução do procedimento, quando deverá obter a autorização dos órgãos  

competentes, segundo o Estatuto Social da companhia, para a realização do negócio quanto ao 

escopo e objetivos, demonstrando: (a) os benefícios esperados com a realização do negócio; 

(b) a legitimidade e legalidade de sua participação no negócio pretendido; (c) os riscos 

materiais e imateriais presentes e projetados; (d) as  regras de compliance, contabilidade e 

                                                 
205

 A opção por uma sociedade por ações, por exemplo, requer a adoção de práticas de governança, de 

contabilidade societária e de divulgação mais rigorosos do que as adotadas pelas sociedades limitadas, 

sociedades em conta de participação ou consórcios. Além disso, sendo a participação majoritária do parceiro 

estatal conhecida desde o início do procedimento, estará claro para o parceiro privado que haverá a adoção de 

práticas e de estruturas de governança corporativa mais extensas, nos termos do artigo 6º, da Lei 13.303/2016, o 

que refletirá no resultado do investimento da parceria. 
206

 Para a empresa estatal, a participação minoritária em sociedade empresarial gerará os custos de controle 

previstos no §7º, do artigo 1º da referida lei, que obriga sejam adotadas, no dever de fiscalizar, práticas de 

governança e controle proporcionais à relevância, à materialidade e aos riscos do negócio do qual são partícipes, 

indicando um rol de medidas para a consecução dessas práticas. 
207

 Nessa etapa, o importante é manter a integridade e confidencialidade das informações, sendo a alusão ao 

memorando de entendimentos meramente indicativa. Outros instrumentos semelhantes, como os “acordos de 

confidencialidade” também podem ser utilizados.  
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demais questões regulatórias; (e) equipe responsável e recursos necessários à fase de 

estruturação e de operação do negócio, (f) a estrutura  de governança e (g) a pesquisa e análise 

de viabilidade econômico-financeira e regulatória e critérios de avaliação do negócio.  

 Com a pré-qualificação das empresas interessadas que preencheram os critérios 

definidos para essa fase e esclarecidas todas as dúvidas sobre os documentos e propostas 

apresentadas, serão assinados os memorandos de entendimento para possibilitar a 

confidencialidade no intercâmbio de informações, essenciais para formar a convicção da 

empresa estatal quanto ao melhor parceiro, considerando os elementos estabelecidos na fase 

prévia.  

 Na fase negocial serão desenvolvidos os seguintes termos iniciais para análise: (a) 

plano de negócios conceitual; (b) modelo de governança; (c) sumário de termos principais 

(term sheet).  Encerrada essa fase, a empresa estatal publicará a classificação final 

identificando o(s) parceiro(s) selecionado(s) e o chamado para a fase de desenvolvimento do 

negócio, iniciando pela due dilligence documental, finalização e ajuste dos documentos 

societários.  

 

5.3. Fase negocial  

 

 Essa fase distingue a chamada pública dos demais procedimentos públicos de seleção, 

o que a torna desafiadora para o setor púbico, pouco acostumado e preparado a estabelecer um 

diálogo negocial com o setor privado.  

 A negociação se desenrola em etapas, durante as quais a comunicação e o 

relacionamento são essenciais para sopesar as alternativas e fortalecer os compromissos entre 

as empresas. Antes de iniciar propriamente a negociação, as empresas estabelecerão as suas 

premissas, indicando quais são os elementos fundamentais da parceria para cada uma delas.  

 Para a empresa estatal, essa etapa é fundamental, pois será a oportunidade que terá de 

estabelecer os pontos intangíveis que justificam sua participação na parceria, como o objeto 

social da sociedade a ser instituída, a não diluição de sua participação societária, o período de 

vedação à transferência das participações (lock up), as deliberações que dependerão da 

unanimidade de votos, dentre outros elementos que foram previamente avaliados e fixados na 

fase preparatória da chamada pública.  



86 

 

 

 

 A partir de então, as empresas deverão endereçar, em conjunto, ao menos os seguintes 

pontos estratégicos, previamente alinhados ao plano de negócios da empresa estatal e 

avaliados, discutidos e aprovados pelos órgãos competentes: 

• a duração da parceria societária e da participação da empresa estatal
208

; 

• o fortalecimento do propósito da parceria e do seu plano de negócios; 

• a contribuição de cada parte no negócio e a definição do modelo de financiamento; 

• a política de destinação dos resultados e o volume das reservas a serem acumulados 

por meio de disposições estruturadas no projeto de estatuto social; 

• questões relacionadas à possibilidade, conveniência e ao modo de estender a 

parceria a terceiros; 

• as práticas internas de gestão da parceria; 

• as decisões que exijam a unanimidade de votos; 

• métodos de solução de impasse entre os parceiros; 

• as disposições sobre a liquidação da sociedade; e 

• as estratégias de saída para os parceiros, considerando a possibilidade de um prazo 

mínimo a partir do qual seja possível a transferência de controle ou de participações. 

  

Por meio dos dados obtidos e das análises realizados na fase inicial do projeto, a 

empresa estatal deverá indicar a equipe responsável pela negociação, que promoverá os 

seguintes atos: (i) avaliação da situação dos ativos tangíveis e intangíveis necessários à 

realização do negócio; (ii) avaliação inicial dos ativos existentes e dos necessários à 

consecução do negócio; (iii) avaliação preliminar do projeto em relação às opções jurídicas 

disponíveis; (iv) revisão inicial das questões legais, financeiras, técnicas, tributárias e 

regulatórias; e (v) identificação das autorizações necessárias para o regular funcionamento do 

negócio, por exemplo: agências reguladoras, órgãos ambientais, juntas comerciais, Secretarias 

da Fazenda, Ministérios, dentre outros. 

  O resultado esperado dessa fase é o estabelecimento de compromissos realistas, bem 

ajustados e transparentes.  

 

                                                 
208

 Em alguns modelos estrangeiros, a participação do ente público é definida no edital, sendo comum o prazo de 

10 (dez) anos. Nos casos em que o Estado atua como fomentador da atividade, a participação por prazo 

determinado é mais comum, sendo semelhante ao modo de agir de fundos de venture capital. É o prazo adotado 

no modelo utilizado pela Vehicle Certification Agency - VCA, disponível em 

<https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/286334/vca-ncm-ojeu-

notice.pdf>. Acesso em: 12 abr. 2017). 
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5.4. Fase pós-seleção 

 

 Os procedimentos de chamada pública nacionais a homologação do resultado não cria 

para o parceiro selecionado um direito subjetivo à formação da parceria com o ente estatal, e 

tampouco confere aos que não foram selecionados o direito de contestar essa escolha, com a 

utilização de recursos administrativos. Salvo flagrante ilegalidade, que pode ser combatida 

por meio de medidas judiciais específicas, a chamada pública é a emanação da 

discricionariedade do ente estatal, ao menos até a fase anterior à assinatura dos instrumentos 

contratuais, quando a relação jurídica estabelecida passa a ser regulada pelos próprios 

signatários.   

 No Reino Unido existe a possibilidade de recurso para garantir a legalidade e 

observância do edital
209

, fruto da adoção de um procedimento objetivo de seleção na fase de 

pré-qualificação. Com o recurso é possível ao preterido obter informações dos fundamentos 

que determinaram a seleção. 

 O sistema inglês de formação de parcerias é orientado por um sistema de guidelines 

produzido pelo tesouro britânico
210

 por meio dos quais os setores público e privado são 

informados dos elementos que devem conter as parcerias antes mesmo de sua participação em 

procedimentos com essa finalidade. Nesses guidelines há informações detalhadas para 

avaliação econômico-financeira do negócio
211

, sobre os princípios econômicos que devem 

orientá-los, sobre os riscos e o design da parceria
212

. Além dos guidelines publicados pelo 

Tesouro britânico, há instrumentos semelhantes produzidos por outros departamentos de 

Estado responsáveis por estabelecer regras comuns para o atendimento das necessidades 

específicas
213

. 

                                                 
209

 Presente no mencionado modelo VCA – Technical automobile services – item VI.4. 
210

 HM Treasury é o ministério de economia e de finanças do governo britânico, responsável por controlar e 

manter o dispêndio público nos termos da política econômica do Reino Unido, trabalhando para alcançar um 

crescimento econômico forte e sustentável. Esse Ministério é composto por 12 agências e órgãos públicos. 

Disponível em: https://www.gov.uk/government/organisations/hm-treasury. Acesso em: 14 nov. 2016. 
211

Disponibilizado pelo governo britânico no Magenta Book, que é um material específico e detalhado para 

orientar os interessados em atuar no setor de serviços quanto às questões de natureza econômico- 

financerias. Disponível em: <https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/220

542/magenta_book_combined.pdf>. Acesso em: 26 fev. de 2017. 
212

Assim como o Magenta Book, o Orange Book e Green Book são os guidelines para o detalhamento das 

questões relacionadas à definição, avaliação, mitigação e impactos dos riscos sobre os investimentos no setor de 

serviçospúblicos. Disponíveis, respectivamente, em: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/att

achment_data/file/220647/orange_book.pdf; e <https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach

ment_data/file/220541/green_book_complete.pdf>. Acesso em: 26 fev. 2017. 
213

 Há os guidelines do setor de transporte, saneamento, educação, por exemplo.  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/220647/orange_book.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/220647/orange_book.pdf
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 Os guidelines seguem regras gerais de aquisição, fornecimento e associação 

(procurement rules) seguidas pela União Europeia
214

. 

 No Brasil, como vimos, a chamada pública para a formação de parcerias societárias 

entre o setor público e o setor privado não é regulamentada por uma lei geral ou por 

guidelines, sendo utilizada principalmente pelas empresas estatais do setor elétrico como um 

meio de levar ao conhecimento do mercado oportunidades de negócio nesse segmento
215

. 

 Não há aplicação subsidiária de leis de contratação pública, mas de princípios 

aplicáveis às empresas atuantes no mercado com recursos de terceiros, notadamente os 

previstos na Lei das Sociedades Anônimas.  

 Trata-se, em verdade, de um meio de aplicação das regras de transparência, atualmente 

positivadas na Lei 13.303/2016, que conferem maior credibilidade ao negócio e, 

consequentemente, maior segurança jurídica ao setor privado.  
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 Fonte: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/225398/PPN_-

 outcome_of_negotiations.pdf. Acesso em: 21 mai. 2017. Tais regras serão eventualmente revistas em virtude da 

deliberação do plebiscito que decidiu pela saída do Reino Unido do mercado comum europeu (Brexit). 
215

 Precisa, nesse sentido, a lição de Vera Monteiro a respeito da crise formal do princípio da legalidade estrita 

para a utilização de modelos contratuais pela Administração. “O argumento é que a legislação sobre contratações 

públicas não é exaustiva quanto à instituição de modelos contratuais que podem ser empregados pela 

Administração. Muito pelo contrário. As contratações públicas foram disciplinadas de maneira genérica, 

prevendo-se cláusulas gerais que deveriam constar em qualquer tipo de pacto, mas sem excluir outras previsões. 

Qualquer modelo contratual previsto em lei, desde que não contrarie as previsões específicas da legislação em 

geral, pode ser empregado pelas entidades integrantes da Administração Pública” (Concessões, São Paulo: 

Malheiros, 2010, p. 60). 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES   

 

A inquietação que motivou a elaboração deste estudo foi a necessidade de investigar a 

disciplina legal que sustenta a formação de parcerias societárias entre as empresas estatais e 

privadas no Brasil e se o iter percorrido pela empresa estatal nos procedimentos adotados - 

quando existentes -, atendia aos preceitos constitucionais de publicidade e transparência 

durante a etapa de seleção de parceiros, sobretudo no caso do processo de seleção de parceiros 

por empresas estatais do setor elétrico para a formação de empresas.  

 O nosso entendimento, corroborado pela pesquisa, era o de que as peculiaridades que 

envolvem a formação desse tipo de parceria, mesmo compreendendo a complexidade do 

objeto e o regime jurídico de direito privado a que estão submetidas, exigia um grau de 

transparência compatível com os princípios constitucionais que incidem sobre os negócios da 

empresa estatal.  

 Como demonstrado, o arcabouço normativo que rege as contratações entre o setor 

público e o setor privado no Brasil não oferece ferramentas específicas que permitam 

estabelecer um procedimento negocial transparente capaz de viabilizar a formação de 

parcerias societárias, seja na forma de sociedade ou de consórcio. 

 A questão sobre a obrigatoriedade de realização de licitação pública pela empresa 

estatal com a finalidade para estabelecer parcerias societárias com empresas privadas no 

modelo estabelecido pela Lei 8.666/1993 foi respondida negativamente, tendo em vista a 

matriz constitucional que subordina tais entes ao regime estatuário próprio, de natureza 

privada. Para os que defendem a aplicação da Lei 8.666/1993, concluímos, com algumas 

ressalvas, que a formação de parcerias se amoldaria às hipóteses de inexigibilidade de 

licitação previstas nessa norma.   

 Vimos que até mesmo o estatuto jurídico estabelecido pela Lei 13.303/2016 seria 

equívoco quanto ao assunto, não respondendo à questão sobre a possibilidade de 

estabelecimento de um procedimento competitivo quando não preenchidos os requisitos do 

inciso II, do §3º, do artigo 28 desse diploma. 

 A análise do arcabouço normativo, da experiência internacional e da prática jurídica 

aponta que a chamada pública pode ser um instrumento jurídico adequado para a finalidade de 

formação dessas parcerias societárias, carecendo de alguns aprimoramentos no procedimento 

para torná-lo um meio eficiente, seguro e capaz de ser utilizado de modo uniforme.  

 Em virtude da interdisciplinaridade técnica e científica presente na formação de 

sociedades de um modo geral, propusemos a elaboração de um procedimento dividido em 
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fases, detalhando os principais aspectos de acordo com o estágio das negociações. A proposta 

de padronização de módulos (templates) ajustáveis, que podem ser utilizados para as 

discussões, na fase de negociação, a respeito das questões administrativas, econômicas, 

financeiras, técnicas e jurídicas pode ser uma ferramenta auxiliar na tomada de decisão. O 

intuito é fortalecer o mecanismo de controle e fiscalização, além de contribuir para a 

eficiência da parceria e a transparência dos critérios e das metas pretendidas, tornando o 

procedimento genuinamente negocial. 

 Acreditamos que a existência de um procedimento de chamada pública para a 

finalidade proposta contribui para a segurança jurídica do negócio, por oferecer aos 

envolvidos algumas regras e critérios de seleção, negociação e decisão isonômicos, 

transparentes e compatíveis com o seu objetivo, afastando o temor de invalidações judiciais 

ou administrativas, por violação de princípios constitucionais ou de lei.  

 De fato, o tratamento pouco sistematizado que as empresas estatais brasileiras 

conferem ao assunto em comento contribui com as suspeitas de que os negócios realizados 

podem não ter como objetivo principal o desenvolvimento do objeto social dessas companhias 

nem o cumprimento do dever legal que justificou a sua criação. Não à toa, a topologia da Lei 

13.303/2016 deu especial atenção às questões de compliance e de fiscalização antes de 

regulamentar as contratações
216

.  

 Em suma, o processo de formação de parcerias possui as seguintes características: (i) é 

juridicamente complexo, por envolver a avaliação de variáveis de diversos ramos do direito; 

(ii) é multidisciplinar, pois o seus sucesso depende da participação de profissionais 

especializados na estruturação de projetos, como os engenheiros, contadores, financistas, 

economistas, advogados e negociadores; e (iii) deve ser flexível, pois não há um modelo 

rígido de parceria previamente estabelecido, que pode ser contratual (Consórcio, sociedades 

em conta de participação, limitadas) permitindo, inclusive, a inovação na utilização de 

instrumentos jurídicos sofisticados de direito societário e de governança corporativa.   

 Concluímos que a participação estatal em sociedades privadas se justifica quando 

houver coincidência entre o interesse público buscado pelo ente estatal e a atividade explorada 

pela sociedade participada, da qual um parceiro privado será sócio por meio de, dentre outros, 

capital, funding, ativos, e, no caso específico das parcerias societárias, quando demonstrem 

                                                 
216

 De fato, a lei ampliou, significativamente, os mecanismos de controle e de fiscalização das atividades da 

empresa e dos atos dos administradores ao determinar a instalação de um número maior de órgãos societários, 

além da disciplina específica quanto à fiscalização dos tribunais de contas e da sociedade. Vd. artigos 6º e 9º, 

caput e §4º; §4º, do art.17; inciso II, do art. 18; incisos III e IV, do §1º, do art. 24, art. 87, caput e §§2º e 3º, §2º, 

do art. 88.  
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ser o instrumento mais eficiente de concretização do objeto social da estatal acionista.  

 Como se vê, frente às pautas fluidas que condicionam a participação estatal em 

sociedades privadas, tais como a necessidade de atendimento a interesse público, ao princípio 

da proporcionalidade, economicidade e eficiência, a fundamentação e motivação dessa 

participação assumem papel central. É a exigência de motivação que evita que o Poder 

Público utilize essa forma de intervenção como meio de “fugir” aos condicionamentos do 

direito público e permite a verificação de que a intervenção estatal escolhida era adequada e 

necessária para o caso concreto, frente às opções disponíveis. 

 Apesar de se vislumbrar um longo caminho a percorrer para o desenvolvimento do 

instituto das chamadas públicas, espera-se que a presente contribuição, a partir do estado da 

arte, tenha ao menos lançado luzes sobre algumas questões pertinentes ao tema para se avaliar 

erros e acertos cometidos até então. Enquanto se aguarda a sistematização necessária, os 

atores que lidam cotidianamente com as parcerias entre os setores público e privados podem 

adotar várias iniciativas, contendo proposições capazes de aperfeiçoar a utilização das 

chamadas públicas na prática. São as sementes que se espera ter lançado no presente trabalho, 

com a proposta de modelo concebida.   
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ANEXOS I – TEMPLATES217 

 

1. Módulo anticorrupção 

Legislação-base: FCPA, U.K. Bribery Act (Section 7), Lei Federal nº 12.846/2013, Decreto 

Estadual e Lei Federal nº 13.303/2016 

 

1) Inclusão no Código de Integridade e/ou de Ética de declaração expressa contra as violações 

da FCPA, U.K. Bribery Act, da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, Decreto 

Estadual nº 60.106, de 29 de janeiro de 2014 e outras leis de corrupção, e dos regulamentos 

internos correlatos; 

2) A alta administração deverá demonstrar o apoio forte, visível e explícito e compromisso 

com o cumprimento da FCPA, U.K. Bribery Act, da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 

2013, Decreto Estadual nº 60.106, de 29 de janeiro de 2014 e outras leis de corrupção, e dos 

regulamentos internos correlatos;  

3) A adoção de políticas internas para desencorajar as violações da FCPA, U.K. Bribery Act, 

da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, Decreto Estadual nº 60.106, de 29 de 

janeiro de 2014 e dos regulamentos internos correlatos por parte dos seus funcionários, 

diretores, e, naquilo que couber, de terceiros (cada um dos quais deve ser expressamente 

notificado do seu dever de ajudar a garantir o cumprimento em toda a empresa). 

Especificamente, a empresa é a adoção de políticas de enfrentamento: 

(i) presentes; 

(ii) de hospitalidade, entretenimento e despesas; 

(iii) viagens ao cliente; 

(iv) contribuições políticas; 

(v) doações e patrocínios; 

(vi) pagamentos de facilitação,  

(vii) solicitação e extorsão;  

4) a adaptação dessas políticas para uma avaliação abrangente dos fatores de risco específicos 

para a empresa com base na prevalência de joint ventures, o volume de negócios com a 

imigração ou costumes, a frequência e alcance das interações com funcionários de governos 

estrangeiros, e extensão dos negócios realizados em países de alto risco ou sectores; 
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5) A instituição de uma revisão anual e revisão das políticas internas, necessárias para reduzir 

o risco de corrupção; 

6) a nomeação de pelo menos um agente executivo sênior para supervisionar a implementação 

dos esforços anticorrupção, possuindo deveres de informação aos organismos independentes 

de monitoramento, auditoria interna, o Conselho de Administração, e qualquer subcomité 

relevante desse facto. O oficial designado deve ter autonomia suficiente por parte do 

Conselho de Administração, e recursos adequados e autoridade para manter essa autonomia; 

7) a adopção de políticas para garantir uma contabilidade justa e precisa e contabilidade; 

8) a implementação de mecanismos eficazes para garantir padrões de conformidade é 

comunicada a todos os empregados, diretores, e os terceiros relevantes, incluindo, mas não 

limitado à adoção de formação anticorrupção obrigatória e certificação anual; 

9) o estabelecimento de recursos eficazes para oferecer orientação, incluindo em situações de 

emergência em todos os países onde a empresa exerça a sua atividade, em conformidade 

anticorrupção para todos os funcionários, diretores e terceiros apropriados. A empresa deve 

estabelecer um meio para estimular a comunicação confidencial de violações dentro da 

empresa. Além disso, ele deve fornecer mecanismos e procedimentos para proteger repórteres 

e aqueles que se recusam a se envolver em conduta proibida. Além disso, a empresa deve 

tomar medidas razoáveis para combater as violações relatadas; 

10) a adoção de procedimentos disciplinares para combater as violações dentro da empresa; 

11) o exercício e documentação adequada de devida diligência na contratação e supervisão de 

terceiros, a comunicação com agentes e parceiros de negócios de compromisso da empresa 

para o cumprimento das leis e normas anticorrupção, e que solicitam os terceiros assumir um 

compromisso recíproco; e 

12) a inclusão, se for caso disso, de termos de combate à corrupção em seus contratos com 

terceiros, como prevê o direito de auditar os registros internos do parceiro, e concedendo à 

empresa o direito de rescindir o contrato se o parceiro se engaja em comportamento violar a 

FCPA, outras leis de corrupção, ou padrões internos
 218
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2. Módulo governança 

 

 Esse Template foi extraído de um Contrato de Investimentos de uma operação real, na 

qual a participação da empresa estatal é minoritária. Outros dois instrumentos foram 

celebrados concomitantemente: um Contrato de Consórcio e um Acordo de Acionistas 

preparatório da migração para uma Sociedade de Propósito Específico (SPE), cuja condição 

precedente é a obtenção de contratos de energia em leilões promovidos pela ANEEL para o 

ambiente regulado. No Contrato de Investimento foram estabelecidas as normas de 

Governança da SPE e do Consórcio, além das disposições sobre financiamento, contratação 

de fornecedores e de pessoal, regras para a solução de impasses e conflitos etc. 

Governança e Gestão da SPE  

1. Tomada de Decisão - Unanimidade de Votos. Acordam as Partes que as seguintes 

deliberações deverão ser tomadas por unanimidade das Partes e/ou do órgão societário 

específico, tanto durante a vigência do Contrato de Constituição do Consórcio, quanto após a 

constituição da SPE:  

(i) Alteração dos termos e disposições constantes no presente Contrato de Investimento e no 

Contrato de Constituição de Consórcio;  

(ii) as operações envolvendo a saída de qualquer das Partes do bloco de controle, fusões, 

aquisições de outras sociedades, incorporação, cisão e criação de novas subsidiárias e 

entidades, formação de novos consórcios e parcerias adicionais de SPE;  

(iii) Concessão de doações e subvenções pela SPE; 

(iv) Aprovação da venda, locação, alienação ou outra forma de transferência de ativos 

específicos; 

(v) A aprovação de qualquer plano de liquidação ou dissolução ou a apresentação de um 

pedido de falência ou de recuperação judicial (recuperação judicial) ou de reorganização 

societária;  

2. As partes deverão registrar o Acordo de Acionistas na sede da SPE e, em conformidade 

com as leis aplicáveis, estar cientes do cabimento da execução específica das obrigações 

contempladas no Acordo de Acionistas, as quais poderão ser demandadas judicialmente, sem 

prejuízo do reembolso de perdas e danos incorridos pelo acionista executante, como resultado 

do não cumprimento de tais obrigações.  

2.1. Qualquer acionista em situação de conflito de interesses em relação a qualquer assunto 

sujeito à aprovação dos acionistas em reunião estará impedido de votar, e, caso o faça, seu 

voto não será computado para efeito de quórum de instalação ou de aprovação.  
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3. Assembleias Gerais e Deadlock.  No caso de os acionistas não chegarem a um acordo em 

relação a um ou mais assuntos que necessitem de aprovação por unanimidade dos acionistas, 

as Partes devem efetuar pelo menos duas reuniões consecutivas nos dez (10) dias úteis 

seguintes, a fim de resolver este conflito.  Caso o assunto continue a ser contestado, gerando 

um impasse, os acionistas de ambas as Partes devem apresentar essas questões controvertidas 

no prazo de 05 (cinco) dias para a alta administração (Presidência), que deverá procurar 

resolver essas questões controvertidas (procedimento de encaminhamento) no prazo de dez 

(10) dias úteis contados a partir da notificação de impasse.  

  3.1. Caso os Presidentes das Partes também não cheguem a um acordo em relação à 

questão em disputa, e um impasse se materialize ("Impasse"), e as partes considerem 

mutuamente que não existem outras opções disponíveis para resolvê-lo, qualquer Parte poderá 

encaminhar uma notificação por escrito à outra Parte no prazo de trinta (30) dias a partir da 

configuração do impasse ("Aviso de Impasse").  

 3.2. Impasse entre os Acionistas. Caso se verifique uma desavença entre as Partes com 

relação (i) ao exercício de seus respectivos direitos de voto em Assembleias Gerais da SPE 

em relação a quaisquer matérias que devam ser aprovadas por unanimidade; (ii) a qualquer 

aspecto e/ou configuração técnica do empreendimento, relacionado à capacidade mínima 

instalada de geração de energia; e/ou (iii) controvérsias relativas à interpretação das Cláusulas 

deste Contrato de Investimento, do estatuto social e/ou do Acordo de Acionistas, ficará 

caracterizada uma situação de impasse entre as Partes (“Impasse”) a ser disciplinada 

conforme estipulado nesta cláusula e na Seção [...]. 

 3.3. Entendimentos para Solução do Impasse. Em caso de Impasse, qualquer das 

Partes deverá notificar a outra Parte quanto ao seu desejo de iniciar o procedimento 

contemplado nesta Seção, segundo o qual as Partes deverão imediatamente se reunir para 

buscar alternativas a fim de solucionar o referido Impasse, por meio de discussões amigáveis 

e de boa-fé e/ou por meio do procedimento de Arbitragem descrito na Seção [...] e respectivas 

Cláusulas deste Contrato de Investimento.  

4. Do Conselho de Administração 

 4.1. Criação. Acordam as Partes que na data de constituição da SPE será criado o 

Conselho de Administração desta, composto por 4 (quatro) membros efetivos e igual número 

de suplentes (“Conselheiros” e, individualmente, “Conselheiro”). O mandato unificado de 

todos os membros do Conselho de Administração será de 2 (dois) anos, sendo permitida a 

reeleição, dos quais 3 (três) serão indicados pela [...] e o 1 (um) pela [...]. 
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 4.2. Do direito de indicação. Os direitos das Partes previstos na Cláusula 5.1 acima 

permanecerão em vigor enquanto as Partes detiverem os seus respectivos percentuais de 

participação na forma descrita na Cláusula [...]. 

 4.3. Presidência e Vice-Presidência do Conselho de Administração da SPE. O direito 

de indicar o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração será, 

respectivamente, da [...] e da [...]. 

 4.4. Deveres e Poderes do Presidente e Vice-Presidente do Conselho. O Presidente e o 

Vice-Presidente do Conselho de Administração terão os mesmos deveres e poderes que 

qualquer outro membro do Conselho de Administração, exceto pelo que estabelecer o Estatuto 

da Social da Companhia e a legislação aplicável. O Presidente e o Vice-Presidente do 

Conselho de Administração, assim como os demais membros do Conselho de Administração, 

não terão qualquer função executiva, a qual será atribuída à Diretoria. 

5. Dos Diretores.  

 5.1. Composição. O Diretor de Operações e o Diretor Financeiro da SPE serão 

indicados pela [...], e o Diretor-Presidente será indicado pela [...]
219

. Os Diretores designados 

devem preencher todos os requisitos exigidos para o exercício do cargo. Cada Diretor poderá 

ser removido a qualquer momento, após o que deverá ser nomeado um substituto.  

 5.2. Remoção. Qualquer das Partes poderá, a qualquer momento, mediante notificação 

por escrito à outra Parte, remover o Diretor por ela nomeado ou, mediante justificativa 

razoável, aceitável pela outra parte, solicitar a remoção do Diretor indicado pela outra Parte. 

Tais remoções e substituições devem ser implementadas pela SPE em conformidade com o 

seu Estatuto e demais regras jurídicas incidentes.  

 5.3. Representação. A SPE será representada pela assinatura de dois Diretores. 

 5.4. Prazo. Os mandatos dos Diretores serão exercidos pelo prazo de 02 (dois) anos, 

podendo ser reeleitos.  

 5.5. Os Diretores devem realizar reuniões periódicas, incluindo videoconferências ou 

chamadas de conferência telefônica, pelo menos uma vez por semana, a fim de discutir e 

chegar ao consenso sobre as decisões de rotina dos negócios da SPE, sujeitos aos limites 

estabelecidos no presente Contrato de Investimento, no Estatuto Social e no Acordo de 

Acionistas, diligenciando para cumprir o Plano de Negócios e outras orientações formuladas 
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 Acionista minoritária. Para a empresa em questão, em que o objeto social e a lei de criação possuem uma 

diretriz definida de atuação, devidamente incorporada na função empresarial, dentre as opções de controlar o 

fluxo de caixa ou direcionamento estratégico, tratando-se de participações minoritárias, o entendimento foi o de 

que a opção que melhor se conformava e justificava a participação da companhia era a segunda.   

  



105 

 

 

 

pela Assembleia Geral de Acionistas e/ou pelo Conselho de Administração. Essas reuniões de 

Diretoria serão registadas e arquivadas em livros próprios na Secretaria da Sociedade da SPE 

e trocadas entre os Diretores por e-mail. As decisões serão tomadas por maioria pela 

Diretoria, salvo nos temas que demandarem unanimidade, conforme a ser previsto no Estatuto 

Social da SPE.  

 5.6. Das Classes de Ações. Acordam as Partes que estas poderão determinar a criação 

de ações de classes diferentes, de forma a refletir o direito da [...] em indicar e eleger o 

Conselheiro Presidente e o direito da [...] de eleger o Vice-Presidente do Conselho. 

 5.7. Os empregados. Além dos Diretores, a SPE poderá contratar funcionários para 

cargos chave de gestão da SPE. Esses funcionários deverão trabalhar em regime integral para 

a SPE e reportarão suas atividades, direta ou indiretamente, para os Diretores.  


