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RESUMO
Esta dissertação analisa dois momentos distintos da intervenção estatal na economia: a
criação de sociedades de propósito específico e, após sua instituição, o controle exercido sobre
elas. Mais especificamente, são avaliados os instrumentos de controle aplicados sobre a criação,
funcionamento e extinção dessas sociedades. Para isso, analisa-se, do ponto de vista dogmático,
se a criação ou extinção das sociedades de propósito específico podem ser realizadas por ato
unilateral do Poder Executivo, ou se, em contrário, são atos complexos, dependentes de prévia
autorização legislativa. Superada essa análise, passa-se à abordagem do problema de pesquisa
deste trabalho: quais as implicações de uma maior intervenção estatal na economia através de
sociedades de propósito específico, em termos de controle na criação, funcionamento e extinção
dessas entidades? O eventual aumento da participação estatal na economia é aferido pelo
crescimento do número de sociedades de propósito específico no âmbito das estatais e pelo
aumento dos valores geridos por essas entidades. Os mecanismos de controle são analisados
pela compulsoriedade em sua existência e efetiva implementação, bem como pela capacidade
em concreto de evitar infrações das mais diversas naturezas. Tem-se por hipótese que a
intervenção estatal na economia através de sociedades de propósito específico, na forma em
que é exercida atualmente, tem dificultado o controle pelos órgãos competentes para a
fiscalização do emprego de recursos públicos. A primeira justificativa deste trabalho está
relacionada com a eventual necessidade de prévia e específica autorização do Poder Legislativo
para o aumento da participação do Estado na economia através de sociedades de propósito
específico. Neste caso, a preocupação é com o respeito ao princípio da separação dos Poderes
e aos mecanismos de checks and balances previstos na Constituição Federal. A segunda
justificativa diz respeito aos mecanismos de controle atualmente aplicados à criação,
funcionamento e extinção das sociedades de propósito específico. Neste ponto, os recentes
casos de infrações de diversas naturezas, sobretudo criminais e ambientais, chamaram a atenção
para a existência de eventuais falhas no controle dessas entidades. O tema será abordado através
de análise doutrinária, jurisprudencial e empírica, esta última através de estudo de casos. Além
disso, serão apresentadas propostas para um melhor controle das sociedades de propósito
específico.
Palavras chave: Regulação. Governança. Instituições. SPE. Controle.

ABSTRACT

This dissertation analyzes two distinct moments of state intervention in the economy:
the creation of special purpose entities and, after their establishment, the control exercised over
them. More specifically, the control instruments applied for the creation, operation and
extinction of these companies are evaluated. For this, it is analyzed, from the dogmatic point of
view, if the creation or extinction of the special purpose entities can be carried out by unilateral
act of the Executive Branch, or if, on the contrary, they are complex acts, dependent on previous
legislative authorization. Overcoming this analysis, is addressed the research problem of this
dissertation: which are the implications of greater state intervention in the economy through
special purpose entities, in terms of control over the creation, functioning and extinction of
these entities? The possible increase of state participation in the economy is gauged by the
increase in the number of special purpose entities within the state-owned companies and the
increase in the amounts managed by these entities. Control mechanisms are analyzed for their
compulsory existence and effective implementation, as well as for their specific ability to
prevent infringements of various kinds. It is hypothesized that state intervention in the economy
through special purpose entities, as currently practiced, has made it difficult for the competent
bodies to control and supervise the use of public resources. The first justification of this
dissertation is related to the possible need of prior and specific authorization of the Legislative
Branch for the increase of the state participation in the economy through special purpose
entities. In this case, the concern is with respect for the principle of separation of powers and
the checks and balances mechanisms provided for in the Federal Constitution. The second
justification concerns the control mechanisms currently applied for the creation, operation and
extinction of special purpose entities. At this point, recent cases of infringements of various
kinds, especially criminal and environmental, have drawn attention to the existence of possible
failures in the control of these entities. The subject will be approached through doctrinal,
jurisprudential and empirical analysis, the latter through case studies. In addition, proposals will
be presented for better control of the special purpose entities.
Keywords: Regulation. Governance. Institutions. SPE. Control.
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1

INTRODUÇÃO
O artigo 37, incisos XIX e XX, da Constituição Federal, dispõem, respectivamente, que

“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” e que “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”.
Além disso, o artigo 173, caput, da Carta Política, prevê que “ressalvados os casos
previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será
permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse
coletivo, conforme definidos em lei”.
Neste ponto, o constituinte enuncia as hipóteses de atuação do Estado – União, Estadomembro e Município – como agente econômico, em área cuja titularidade pertence ao setor
privado1.
Como se pode ver, os mandamentos constitucionais exigem o cumprimento de dois
requisitos cumulativos para a criação de estatal ou participação desta em empresa privada com
o intuito de explorar atividade econômica: (i) promoção da segurança nacional ou de relevante
interesse coletivo; e (ii) previsão legal específica.
Em outras palavras, a opção pela prestação direta de atividade econômica pelo Estado
deve sempre ser objetivamente justificada, através de lei autorizativa específica, com a
demonstração concreta da existência dos pressupostos da segurança nacional ou de relevante
interesse público.
Não se olvida que “seria impossível que o Poder Legislativo estivesse, a toda hora,
legislando sobre tudo, especialmente pelo fato de que a realidade dos sistemas político, social
e econômico, com o passar do tempo, se mostrou muito mais complexa (...)”2. No entanto, a
adoção de procedimento complexo, com a intervenção compulsória do Poder Legislativo para
viabilizar a intervenção estatal na economia, é imposição constitucional justificada pela
relevância e pelas consequências deste tipo de opção política.

GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 14ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p.
103.
2
GUERRA, Sérgio. Discricionariedade, regulação e reflexividade: uma nova teoria sobre as escolhas
administrativas. 3a. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015, p. 109.
1
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Além disso, tem-se que apenas excepcionalmente deve o Estado explorar atividade
econômica. A regra, portanto, é a não intervenção, sendo a exceção condicionada à exposição
por lei da presença de um dos dois requisitos constitucionais supracitados. Ressalta-se o papel
determinante do Poder Legislativo na exposição da necessidade, e não mera conveniência, de
intervenção direta do Estado na economia3.
Nesse sentido, é interessante pontuar que a distinção entre a prestação de serviços
públicos e o exercício de atividade econômica pelo Estado reside no fato de que os serviços
públicos são uma obrigação do Estado, enquanto a exploração de outras atividades econômicas,
com base no artigo 173 da Constituição Federal, são mera opção, faculdade do Estado4.
Neste trabalho, pretende-se aferir se o Poder Executivo Federal está exercendo sua
prerrogativa de intervenção estatal na economia através de sociedades de propósito específico
(“SPE”) em consonância com os dispositivos constitucionais. Mais especificamente, analisamse os instrumentos de controle aplicados sobre a criação, funcionamento e extinção dessas
sociedades.
Para isso, avalia-se, do ponto de vista dogmático, se a criação ou extinção das sociedades
de propósito específico podem ser realizadas por ato unilateral do Poder Executivo, ou se, em
contrário, são atos complexos, dependentes de prévia autorização legislativa. Essa análise, com
a consequente interpretação de regras constitucionais de competência, representa uma
preocupação com a melhor leitura dos dispositivos constitucionais que disciplinam o tema, e
levará em conta a posição do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. A despeito de não ser
o objetivo central deste trabalho, é essencial para a construção da base necessária ao
enfrentamento do problema de pesquisa.
Superada a análise dogmática acerca da possibilidade de o Poder Executivo Federal
promover o aumento da participação do Estado na economia através de sociedades de propósito
específico sem prévia e específica autorização do Poder Legislativo, realizada sem qualquer
pretensão de apontar uma suposta resposta correta, passa-se à abordagem do problema de
pesquisa deste trabalho: quais as implicações de uma maior intervenção estatal na economia
através de sociedades de propósito específico, em termos de controle na criação, funcionamento
e extinção dessas entidades?
Nesse ponto, tem-se por objetivo descrever o atual funcionamento dos instrumentos de
controle aplicados sobre a criação, funcionamento e extinção das sociedades de propósito

FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Direito econômico. 5ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 269.
SCHIRATO, Vitor Rhein. Livre iniciativa nos serviços públicos. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 135.

3
4
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específico. Para isso, realiza-se um estudo de casos de quatro das principais estatais federais,
de modo a avaliar em concreto o controle exercido sobre as sociedades de propósito específico
estatais. Em seguida, e com base nos resultados do estudo empírico realizado, avaliam-se as
consequências nos âmbitos criminal e ambiental da intervenção estatal na economia através de
sociedades de propósito específico. Com base nas conclusões obtidas, torna-se possível avaliar
as possíveis causas para os problemas encontrados e propor soluções para um melhor controle
das SPE.
O eventual aumento da participação estatal na economia é aferido pelo crescimento do
número de sociedades de propósito específico no âmbito das estatais e pelo aumento dos valores
geridos por essas entidades. Os mecanismos de controle são analisados pela compulsoriedade
em sua existência e efetiva implementação, bem como pela capacidade em concreto de evitar
infrações das mais diversas naturezas.
Tem-se por hipótese que a intervenção estatal na economia através de sociedades de
propósito específico, na forma em que é exercida atualmente, tem dificultado o controle dos
órgãos competentes para a fiscalização do emprego de recursos públicos.
Esta dissertação não tem por objetivo a realização de teste da hipótese supracitada com
base no desenho institucional brasileiro, mas, sim, observar e descrever a atual estrutura de
controle aplicada às sociedades de propósito específico. Com o diagnóstico obtido, são
apontadas as possíveis causas para os problemas encontrados e propostas soluções para um
melhor controle das sociedades de propósito específico estatais.
A primeira justificativa deste trabalho está relacionada com a eventual necessidade de
prévia e específica autorização do Poder Legislativo para o aumento da participação do Estado
na economia através de sociedades de propósito específico. Neste caso, a preocupação é com o
respeito ao princípio da separação dos Poderes e aos mecanismos de checks and balances
previstos na Constituição Federal. Tamanha é a importância do tema que foi alçado ao status de
cláusula pétrea pela Constituição Federal, razão pela qual é merecedor de especial atenção em
prol de seu respeito e promoção.
A segunda justificativa diz respeito aos mecanismos de controle atualmente aplicados à
criação, funcionamento e extinção das sociedades de propósito específico. Neste ponto, os
recentes casos de infrações de diversas naturezas, sobretudo criminais e ambientais, chamaram
a atenção para a existência de eventuais falhas no controle dessas entidades. No âmbito
criminal, destaca-se a devassa promovida nas sociedades de propósito específico da Eletrobras,
Petrobras, Caixa e Correios. Na seara ambiental, a opção pela estruturação da usina de Belo
Monte sob a forma de sociedade de propósito específico, bem como os muitos problemas
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ambientais decorrentes desse empreendimento, são o destaque. Nesse sentido, a análise
pormenorizada do atual sistema de controle das sociedades de propósito específico se torna
imperiosa, de modo a se entender as possíveis causas para os problemas encontrados e oferecer
propostas para um melhor controle das SPE.
O tema será abordado através de análise doutrinária, jurisprudencial e empírica, esta
última através de estudo de casos.
O estudo do arcabouço doutrinário envolvido na análise da intervenção do Estado na
economia, bem como dos demais institutos pertinentes ao tema, é essencial para fornecer o
embasamento teórico necessário para a devida compreensão dos assuntos abordados, em
especial do atual sistema de controle das sociedades de propósito específico.
A análise da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem como do Tribunal de
Contas da União e da Controladoria-Geral da União, tem por objetivo evidenciar a posição das
instituições estatais que exercem protagonismo na decisão de casos concretos que abordam os
mecanismos de controle estatais.
A análise empírica será realizada com base em estudo de casos, sendo necessária para a
avaliação das consequências fáticas da implementação dos atuais mecanismos de controle das
sociedades de propósito específico estatais. Os casos foram escolhidos tendo por base um
critério tanto quantitativo quanto qualitativo. O aspecto quantitativo foi prestigiado porque são
analisados casos envolvendo estatais que criaram cento e setenta e três sociedades de propósito
específico como instrumento de expansão de suas atividades na economia 5 . Já o aspecto
qualitativo foi promovido pelo fato de terem sido escolhidas para análise quatro das principais
estatais federais (Eletrobras, Petrobras, Caixa e Correios), cujos orçamentos anuais somam
aproximadamente cento e vinte e cinco bilhões de reais6.
Além disso, serão apresentadas propostas para um melhor controle das sociedades de
propósito específico. Neste ponto, não haverá a pretensão de se apontar um único caminho
possível, mas, sim, medidas que poderiam ser adotadas para a promoção das sociedades de
propósito específico, instrumento interessante de intervenção do Estado na economia, com
respeito ao texto constitucional.

Relatório CGU nº 201505919. Acesso em 12.09.2018. Antes disponível em https://auditoria.cgu.gov.br/, porém
fora do sítio eletrônico da CGU desde, pelo menos, o mês de dezembro de 2018.
6
Relatório CGU nº 201505919. Acesso em 12.09.2018. Antes disponível em https://auditoria.cgu.gov.br/, porém
fora do sítio eletrônico da CGU desde, pelo menos, o mês de dezembro de 2018.
5
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2

O PAPEL DO PODER LEGISLATIVO NA INTERVENÇÃO ESTATAL NA

ECONOMIA
Nesta primeira parte do trabalho, tem-se por objetivo analisar o aumento da participação
do Estado na economia através de sociedades de propósito específico, bem como o papel
exercido pelos Poderes Executivo e Legislativo nesse processo.
Para a realização dessa análise, os tópicos 2.1 e 2.2 versam sobre a intervenção estatal
na economia como instrumento regulatório e o princípio da subsidiariedade.
Já os tópicos 2.3 e 2.4 têm por objetivo abordar a utilização de conceitos jurídicos
indeterminados pela Constituição Federal, em especial em seu artigo 173, bem como a
interpretação consequencialista muitas vezes utilizada pelo Supremo Tribunal Federal para
decidir questões afetas à intervenção estatal na economia.
Os tópicos 2.5 e 2.6 expõem o desenho institucional brasileiro e sua relação com o
princípio da separação dos Poderes. Também detalham a expansão do Poder Executivo
brasileiro no campo econômico.
Os tópicos 2.7 e 2.8 têm por finalidade a demonstração da maneira pela qual a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem tratando do assunto ao longo do tempo, com
a necessária extensão do racional das decisões para todos os casos análogos em decorrência do
princípio do paralelismo das formas.
Por fim, o tópico 2.9 apresenta uma conclusão parcial desta primeira parte da
dissertação.
2.1

A intervenção estatal na economia como instrumento regulatório
Muitas empresas estatais, para além dos objetivos da sua atividade econômica
em si, podem também ser levadas a tentar influenciar os agentes privados para
que atuem naquele mercado mais alinhados com interesses coletivos.
Alexandre Santos de Aragão7

A Constituição Federal prevê diversos mecanismos regulatórios para a intervenção do
Estado na economia. A regulação estatal se justifica pelo objetivo de se evitar perdas no bem-

ARAGÃO, Alexandre Santos de. Empresas Estatais – O regime jurídico das empresas públicas e sociedades
de economia mista. Editora Forense. 2ª edição, pg. 103.
7
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estar social da população, porém acarreta como efeitos necessários a restrição e o
condicionamento da liberdade de iniciativa dos agentes de mercado8.
Cass Sunstein entende ser possível reformar e interpretar as medidas regulatórias de
uma maneira que seja fundamentalmente baseada nos compromissos constitucionais e
promova, num ambiente radicalmente transformado, os objetivos centrais do sistema
constitucional, quais sejam a liberdade e o bem-estar9.
Já André Cyrino sustenta que o nível de intervenção estatal deverá variar com base nos
valores de justiça e de democracia, em um diálogo permanente entre liberdade e bem-estar. Não
existe, necessariamente, uma oposição entre essas ideias. Pelo contrário, uma pode estar a
serviço da outra. Na justificativa da intervenção do Estado na economia, vêm juntas premissas
de maximização e distribuição da riqueza, em uma ideia de igualdade, democracia, bem como
de realização dos direitos fundamentais, que têm um custo, e cuja implementação é essencial
para a criação de um ambiente deliberativo saudável10.
O Estado pode intervir de forma mais ou menos intensa no domínio econômico. Em
uma escala crescente de intervenção, pode praticar o fomento, modalidade de intervenção
focada no apoio e estímulo à iniciativa privada, incentivando-a a adotar determinados
comportamentos; a disciplina, caso em que o Poder Público atua como agente regulador e
fiscalizador; ou a atuação direta, relativa aos casos em que o Estado assume diretamente o papel
de produtor ou prestador de bens ou serviços, seja sob regime de monopólio ou de
concorrência11.
No âmbito desta dissertação, o foco é na atuação direta do Estado na economia, em
especial através de sociedades de propósito específico. Trata-se, como visto, do mecanismo
mais intenso de intervenção do Estado no domínio econômico.
Em um contexto de livre mercado, a justificativa para regular um determinado setor da
economia é resultado da falha de parte desse mercado em lidar adequadamente com algum
problema 12 . Há uma base para a intervenção estatal na economia quando, sob certas
circunstâncias, a livre competição não funciona muito bem13.
SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. Regulação e concorrência: a atuação do CADE nos setores de
infraestrutura. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 33.
9
SUNSTEIN, Cass. After the rights revolution: reconceiving the regulatory state. Cambridge: Harvard
University Press, 1990, p. 1.
10
CYRINO, André. Direito Constitucional Regulatório. Editora Processo. 2ª edição, 2018, p.56.
11
BARROSO, Luís Roberto. A Ordem Econômica e os Limites à Atuação Estatal no Controle de Preços.
Temas de Direito Constitucional. Tomo II, pgs. 67-70.
12
FOX, William. Administrative Law. LexisNexis, 2012, p. 11.
13
VISCUSI, W. ; HARRINTON JR., Joseph; VERNON, John. Economics of regulation and antitrust.
Cambridge: The MIT Press, 2005, p. 376.
8
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As reformas implementadas no Brasil desde a década de 1980 têm como fator marcante
a substituição de um Estado empresário por um Estado focado em regular o setor privado. Tratase da materialização do entendimento de que o forte intervencionismo estatal trouxe muitos
problemas, bem como de que o mercado é mais eficiente que o Estado na definição da alocação
de recursos, razões pelas quais deve ser substituído pela regulação 14 . Curiosamente, os
monopólios públicos e a atuação concorrencial das estatais já foram apontados tanto como
problema quanto como solução para o Brasil, muitas vezes com base no consenso políticosocial de cada tempo e lugar15.
Tanto no Brasil quanto no resto do mundo, um processo de progressiva desestatização
de atividades, justificado por uma complexa dinâmica que mistura ideologia, busca por
eficiência e incapacidade de financiamento público, se fez presente também na década de
199016.
Mais especificamente, o Brasil mudou de um Estado com intensa atuação direta na
economia para um Estado conhecido como regulador. Foi uma opção por um modelo que utiliza
como forma de intervenção na economia mecanismos ligados a uma relativamente intensa
disciplina estatal e ao fomento da atuação dos agentes privados, distanciando-se de concepções
ligadas à atuação direta do Estado no domínio econômico17.
De forma relativamente discreta, contudo, o Estado brasileiro voltou a atuar de forma
muito intensa e direta na economia, sobretudo através da constituição de sociedades de
propósito específico por estatais já existentes. No próximo tópico, tece-se considerações acerca
do princípio da subsidiariedade e sua relação com a intervenção estatal na economia, de modo
a evidenciar o papel do Estado na seara econômica.
2.2

O princípio da subsidiariedade e o papel do Estado na economia
Assim como é injusto subtrair aos indivíduos o que eles podem efetuar com a
própria iniciativa e trabalho, para o confiar à comunidade, do mesmo modo
passar para uma comunidade maior e mais elevada o que comunidades
menores e inferiores podem realizar é uma injustiça, um grave dano e
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perturbação da boa ordem social. O fim natural da sociedade e da sua ação é
coadjuvar os seus membros, e não destruí-los nem absorvê-los.
Encíclica Quadragesimo Anno, nº 79

O princípio da subsidiariedade regula as relações de poder e finalidade, dizendo respeito
à relação entre níveis de concentração de poder e respectivos níveis de interesses a serem
satisfeitos. Também escalona atribuições em função do atendimento dos interesses da sociedade
e obriga a repensar e a redefinir racionalmente os níveis de atuação individual e estatal na
prossecução de interesses individuais e coletivos. Além disso, promove a repartição de
competências entre a sociedade civil e o Estado18.
Nesse sentido, cabe primeiramente ao indivíduo decidir e atuar para satisfazer por seus
próprios meios seus interesses individuais. Em seguida, cabe aos grupos sociais decidirem e
atuarem para a satisfação dos interesses coletivos e, então, cabe à sociedade civil decidir e atuar
para a realização dos interesses gerais. O Estado só atuará de forma subsidiária nas demandas
que, por sua própria natureza e complexidade, a sociedade não conseguir satisfazer
eficientemente19.
O conceito do princípio da subsidiariedade determina que a autoridade só faça o que é
preciso para o bem comum, naquilo que os particulares não possam ou não saibam fazer por si
mesmos. A necessidade de intervenção da autoridade somente se estabelece eventualmente, e
cessa assim que os particulares voltem a manifestar capacidade para resolver o problema sem
ajuda estatal20.
O princípio traz em seu núcleo a concretização da participação em uma verdadeira
democracia, ao valorizar a autonomia do indivíduo e dos grupos sociais. Também fomenta a
expansão das capacidades dos entes menores pela ação supletiva dos entes maiores e promove
a repartição de competência entre a sociedade civil e o Estado21.
Logo se percebe que a aplicação desse princípio é incompatível com uma intervenção
indiscriminada do Estado na economia. E nem poderia deixar de ser, visto que sua
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implementação enseja o dever de abstenção da atuação estatal nos setores em que os particulares
têm a capacidade de suprir adequadamente as demandas sociais.
Nesse sentido, a intervenção estatal na economia só faria sentido e teria legitimidade
nos casos em que fosse verificada a impossibilidade de os particulares suprirem as necessidades
sociais e promoverem o bem-estar social.
O princípio da subsidiariedade encontra justificativas de cunho moral e normativo. A
justificativa moral da subsidiariedade é o pensamento de que o homem é o fundamento, o centro
e a finalidade da política econômica do Estado. Assim, em primeiro lugar, deve o Estado
permitir que o homem atue de forma livre. Apenas quando necessário, deve o Estado intervir22.
Na dimensão moral da liberdade é abrangida a noção de liberdade econômica, podendose dizer que a liberdade existencial só existirá verdadeiramente onde houver liberdade
econômica. Em primeiro lugar, deverá prevalecer a possibilidade de o homem fazer as suas
próprias escolhas, inclusive no âmbito econômico23.
Com relação à justificativa normativa, a Constituição brasileira, em razão dos valores
que a informam, consagra a livre iniciativa como um dos princípios basilares do Estado
brasileiro. Ao mesmo tempo em que autoriza a intervenção do Estado no domínio econômico,
estabelece a livre iniciativa como o seu limite24.
Mais especificamente, a fonte normativa para o princípio da subsidiariedade está nos
seguintes artigos da Constituição Federal: artigo 1º, IV, que eleva o valor social da livre
iniciativa à condição de princípio constitucional fundamental; artigo 170, que caracteriza o
valor social da livre iniciativa como fundamento da ordem econômica; e artigo 173, que permite
o desempenho estatal de atividades econômicas em sentido estrito apenas para atender a
imperativos de segurança nacional e de relevante interesse coletivo. Com base apenas no artigo
173, ele seria fundamento para o requisito do interesse público, e, ao mesmo tempo, base da
intervenção subsidiária na economia25.
Além disso, as reformas constitucionais que sobrevieram ao texto constitucional
originário, em especial as consubstanciadas nas Emendas de nº 5, 8 e 9, revelaram com mais
intensidade o regime político-econômico que se vem desenhando no país desde a promulgação

CYRINO, André. Direito Constitucional Regulatório. Editora Processo. 2ª edição, 2018, p.63-64.
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do texto constitucional, ao conferir ao Estado um papel subsidiário26.
Ressalta-se que, se a busca do bem-estar determina um certo grau de atuação do Estado,
isso não é incompatível com a intervenção norteada pela ideia de subsidiariedade enquanto
princípio normativo. Se o Estado democrático impõe a garantia das condições mínimas de
dignidade da pessoa humana, a verdade é que isso não significa necessariamente que tenha de
ser apenas o próprio Estado a realizar este objetivo27.
A subsidiariedade regula a intervenção estatal na economia, cabendo-lhe fixar diretrizes
que orientem uma relação harmônica entre a ordem econômica espontânea e a ação do Estado,
a qual, ressalta-se, não é por ela vedada, mas limitada à correção de distorções em nome do
interesse público e da promoção da justiça. Ela inverte, de fato, a tendência à economia dirigida
e planificada, bem como afasta o Estado de atividades comerciais e industriais que, ao lado dos
serviços públicos, haviam sido assumidas nas últimas décadas pelo Estado brasileiro28.
Cabe ao princípio da subsidiariedade, portanto, equilibrar direitos que, a princípio,
parecem contraditórios e excludentes, quais sejam o direito do homem à livre iniciativa e o
direito de intervenção do Estado no livre jogo das forças naturais do mercado29.
O Estado subsidiário é também descrito em dois sentidos. Em seu sentido negativo,
determina a não ingerência do Estado. No entanto, não se trata da ideia de que o Estado não
deve intervir, pois deverá sempre intervir no caso de insuficiência individual ou social, até
mesmo para estimular a ação individual em função do interesse geral. No sentido positivo,
estabelece que o Estado deve sempre atuar quando for necessário, quando as instâncias menores
não puderem agir de forma eficaz30.
Assim, há intervenções legítimas do Estado na ordem econômica que se realizam
quando o interesse público as justifica. Intervém-se sempre que a atividade particular ou o poder
econômico de determinados grupos ponham em risco o bem comum e a própria ordem
econômica. A função do Estado, nesse caso, é de ordenar e estimular o correto exercício dos
direitos econômicos, zelando para que o mercado seja leal e garantindo uma maior igualdade
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de oportunidades possível. Exerce-a como agente regulador, fiscalizando a livre concorrência e
punindo os abusos econômicos que se realizarem quando de seu exercício31.
Não há dúvida de que a intervenção significa adentrar em ambiente econômico alheio
ao do interveniente, com o escopo de modificar, dirigindo ou influindo sobre o seu
desenvolvimento, a fim de produzir resultados econômicos diferentes daqueles que porventura
ocorreriam caso não se desse a intervenção. No campo da intervenção pública na economia
privada, trata-se de adentrar na atividade econômica reservada pela Constituição à livre
iniciativa, liberdade de imprensa e concorrência32. Muito por causa disso, deve ser feita de
forma responsável e com total respeito aos limites constitucionais.
No mesmo sentido, a própria ideia constitucional de intervenção se traduz numa
concepção de atuação numa área que antes não era sua. A intervenção do Estado na economia
continua tendo um caráter de excepcionalidade. A supletividade do papel do Estado é da lógica
do seu funcionamento, corolário da própria conotação de intervenção33.
No próximo tópico, avalia-se de forma pormenorizada a sistemática dos conceitos
jurídicos indeterminados utilizada pela Constituição Federal. Mais especificamente, estudamse os requisitos constitucionais para a regular intervenção estatal no domínio econômico.
2.3

Os conceitos jurídicos indeterminados e o artigo 173 da Constituição Federal
Os conceitos jurídicos indeterminados estão insertos no suporte fático legal
(Tatbestand) e os problemas com eles relacionados resumem-se todos – ou
pelo menos predominantemente – à interpretação da regra jurídica,
diferentemente do que se passa com o poder discricionário, que se constitui
num poder de eleição da consequência ou efeito jurídico (Rechtsfolge).
Almiro do Couto Silva34

O já mencionado artigo 173 da Constituição Federal utiliza as expressões “segurança
nacional” e “relevante interesse coletivo”, delegando ao legislador ordinário a definição das

TORRES, Silvia Faber. O princípio da subsidiariedade no direito público contemporâneo. Editora
Renovar, 2001, pgs. 154-155.
32
MOREIRA, Egon Bockman. O direito administrativo da economia, a ponderação de interesses e o
paradigma da intervenção sensata. Estudos de direito econômico, Belo Horizonte, Editora Fórum, 2004, p. 77.
33
CYRINO, André. Direito Constitucional Regulatório. Editora Processo. 2ª edição, 2018, p.68-69.
34
SILVA, Almiro do Couto. Poder discricionário no direito administrativo brasileiro. Revista de Direito
Administrativo, nº 179-180, 1990, p. 58.
31

21

mesmas. Ambas são cláusulas gerais, categoria ampla dentro das quais situam-se os conceitos
jurídicos indeterminados e os princípios e que têm por característica principal o emprego de
linguagem intencionalmente aberta e vaga, de modo a transferir para o legislador ordinário o
papel de completar o sentido da norma, à vista dos elementos do caso concreto35.
No mesmo sentido, o legislador ordinário federal determinou na Lei das Estatais que
“[a] constituição de empresa pública ou de sociedade de economia mista dependerá de prévia
autorização legal que indique, de forma clara, relevante interesse coletivo ou imperativo de
segurança nacional, nos termos do caput do art. 173 da Constituição Federal”36.
A utilização dessa técnica confere ao aplicador da norma um grande espaço de
interpretação, sem, contudo, caracterizar-se como arbitrário ou ilimitado. Além disso, os
conceitos jurídicos indeterminados têm zonas de certeza negativa, positiva e cinzenta, devendo
o Poder Judiciário, na doutrina de Luís Roberto Barroso, se abster de intervir apenas no último
caso, de modo a prestigiar a escolha do legislador ordinário37.
As expressões utilizadas pelo constituinte no artigo 173 são conceitos jurídicos
indeterminados, com sentido fluido, destinadas a lidar com situações nas quais o legislador não
pôde ou não quis, no relato abstrato do enunciado normativo, especificar de forma detalhada
suas hipóteses de incidência ou exaurir o comando a ser dele extraído38.
A Constituição Federal está repleta de termos vagos e plurívocos. Nela se aninham
perspectivas divergentes e se adotam fórmulas de compromisso, por meio das quais se
postergam para o quotidiano da política ordinária as decisões valorativas apenas pautadas pelo
constituinte39 . Em suma, caberá aos Poderes Legislativo e Executivo, no exercício de suas
competências constitucionais, formularem as opções que darão conteúdo aos princípios para
além de seu núcleo40.
A utilização dessa técnica pelo constituinte impõe ao legislador ordinário o ônus de
demonstrar em “lei específica”, na forma do inciso XIX, artigo 37, da Constituição Federal, e
“em cada caso”, nos termos do inciso XX, artigo 37, também do texto constitucional, o porquê
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da necessidade de criação de nova estatal, sempre à luz dos imperativos da segurança nacional
ou de relevante interesse coletivo.
A segurança nacional consiste no conjunto de condições necessárias e indispensáveis à
existência e manutenção da soberania nacional e ao funcionamento das instituições
democráticas41. Já o relevante interesse coletivo consiste na existência de uma necessidade que
transcende o indivíduo, comum a um número relevante de pessoas, e cuja satisfação não possa
ser proporcionada por outra forma além da atuação direta do Estado empresário42.
Uma questão relevante, trazida pelo Professor Alexandre Aragão, é se o mero interesse
do Estado em auferir lucros com determinada atividade para, com este lucro, financiar
atividades diretamente relacionadas a necessidades da sociedade, pode ser qualificado pelo
legislador como relevante interesse coletivo suficiente a justificar o exercício pelo Estado de
uma atividade econômica nos termos da Constituição Federal43.
O Professor explica que uma primeira corrente entende que os termos amplos utilizados
pelo texto constitucional justificam o exercício de atividades econômicas pelo Estado visando
apenas à obtenção de lucros para financiar suas atividades finalísticas, com as prestações sociais
estatais a serem financiadas emprestando a sua importância à atividade empresarial
instrumental que as sustentaram44.
Já a segunda corrente sustenta que o relevante interesse coletivo do artigo 173 só pode
ser considerado como o atendimento direto de necessidades da sociedade, e não a mera
obtenção de receita para que tais necessidades sejam atendidas45.
A melhor posição parece ser a do próprio Alexandre Aragão: a obtenção de lucro não
pode justificar a atuação do Estado na economia com base no artigo 173 da Constituição Federal
porque, se assim fosse autorizado, haveria, por via hermenêutica, uma inversão da lógica do
dispositivo. Ele deixaria de ser um permissivo para o Estado, em casos excepcionais, exercer
atividades econômicas, para passar a permitir ao Estado, desde que com base em lei, o exercício
de qualquer atividade econômica, tendo em vista que qualquer atividade econômica é
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potencialmente lucrativa e o Estado está sempre necessitado de recursos para prover suas
atividades-fim de forma ideal46.
De toda forma, o mais relevante é garantir a observância dos requisitos constitucionais
para a intervenção estatal na economia. Assim, tem-se que é ônus do Poder Executivo a
demonstração em concreto do enquadramento da nova estatal dentro das condições
estabelecidas pela Constituição Federal para sua regular instituição. No próximo tópico, avaliase a interpretação consequencialista, muitas vezes empregada pelo Supremo Tribunal Federal
para legitimar atos estatais de intervenção na economia.
2.4

A interpretação consequencialista e a intervenção estatal na economia
Se a Corte aceitar pedidos para criar empecilhos a privatizações,
investimentos serão desestimulados.
Editorial do Jornal O Globo, 5 de junho de 201947
Está em jogo muito mais que a venda de uma rede de gasodutos.
Se o STF disser não, o ajuste do país será mais penoso.
Editorial do Jornal O Globo, 6 de junho de 201948

O Supremo Tribunal Federal decide um grande número de matérias fundado
primordialmente nas possíveis consequências que a sua decisão pode acarretar no mundo dos
fatos 49 , que é um dos principais elementos do pragmatismo incorporado pela metodologia
constitucional contemporânea.
No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 164950, o Supremo Tribunal
Federal utilizou argumentos pragmáticos, dentre outros, a fim de afirmar a desnecessidade de
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lei prévia e específica para a expansão estatal na economia através de empresas estatais. O
Tribunal superou os argumentos de inconstitucionalidade apresentando razões pragmáticas51.
Tendo por consideração as inúmeras variáveis no mundo, notadamente em setores
complexos, com diversos atores e interesses econômicos contrapostos, parte-se para a
investigação da relação entre a decisão do Supremo Tribunal Federal e os resultados das
escolhas sob risco e sob incerteza.
A incerteza é particularmente prejudicial em situações em que resultados catastróficos
são possíveis, mas ferramentas de decisão convencionais não estão preparadas para lidar com
esses resultados potencialmente desastrosos. Em geral, a abordagem convencional lida com
danos probabilísticos.
Na prática, contudo, a apuração das probabilidades é muito mais complexa. Em parte,
devido à aversão ao risco, é importante conhecer as probabilidades associadas a toda a gama de
possíveis danos, não apenas o nível mais provável de danos. Esse é justamente o ponto cego da
avaliação de risco convencional: uma decisão judicial, ainda mais quando proferida pelo
Supremo Tribunal Federal, não deve ignorar os danos não quantificáveis.
Em relação às incertezas, os economistas se utilizam de gráficos para avaliar as
probabilidades de acontecimentos extremos. Nos modelos que seguem a denominada curva de
sino (bell curve), na maioria das situações o risco fica perto da média, de modo que os desvios
ascendentes são aproximadamente tão prováveis quanto os desvios descendentes e os desvios
extremos são extremamente improváveis.
O problema é que o modelo de curva de sino não se aplica aos sistemas complexos, tais
como a regulação em sentido amplo de atividade econômica, como é o caso da intervenção
estatal no domínio econômico através de empresas estatais. Esses sistemas seguem outro
modelo: a distribuição de lei de potência (power law distribution). Segundo esse modelo, a
probabilidade de um evento é dada por sua magnitude tomada para um expoente negativo fixo.
Os economistas denominam as hipóteses em que há risco catastrófico de cauda grossa
(fat tail). Conforme alerta Daniel Farber, não há uma estrutura econômica utilizável comumente
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aceita para lidar com esses tipos de desastres extremos de cauda grossa. Essas distribuições de
probabilidade são inerentemente difíceis de estimar52.
Nessa linha, o autor supracitado53 sugere uma nova ferramenta para avaliar os potenciais
resultados catastróficos. Ele chama de princípio da precaução alfa, representando alfa o fator
de ponderação entre os melhores e os piores casos (modelo mínimo-máximo alfa). O seu
objetivo é minimizar a tomada de decisão que leve ao pior cenário possível, sem perder a
oportunidade de alcançar o melhor cenário possível.
Neste ponto, Cass Sunstein 54 pontua que, normalmente, os agentes reguladores e as
pessoas comuns agem em uma situação não de risco, em que as probabilidades podem ser
atribuídas a vários resultados, mas de incerteza, em que essa atribuição não pode ser feita.
Afirma ser possível imaginar situações em que não se consegue sequer especificar uma faixa
de probabilidade, e nas quais a extensão do dano tampouco pode ser objeto da mais vaga
previsão probabilística.
Esse autor 55 sustenta que, em uma situação de incerteza, quando o conhecimento
existente não permite que agentes reguladores atribuam probabilidades aos resultados, escolhese a política cujo pior cenário possível seja o melhor entre todas as outras alternativas. O
princípio da precaução, como aplicado, demanda que as autoridades identifiquem o pior cenário
possível de cada uma das várias opções e selecionem aquela cujo pior cenário seja o menor dos
males56.
De volta ao caso supracitado julgado pelo Supremo Tribunal Federal57, a decisão judicial
que invalide determinada norma que trate diretamente da atividade econômica deve levar em
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conta a possibilidade de causar graves distorções no mercado, que a Corte sequer poderia
cogitar no momento de proferir a decisão.
Por conta dos graves riscos sistêmicos58, no plano das leis que tratam de economia lato
sensu59, o Supremo Tribunal Federal tende a ser muito mais deferente do que em relação às leis
inseridas no âmbito político ou dos direitos fundamentais, nos quais o Tribunal se sente mais
confortável em avaliar as possíveis consequências e, eventualmente, decretar a invalidade de
determinada norma jurídica.
Considerando a dimensão de possíveis consequências nefastas à economia que a Corte
não sabe quais são, o Supremo Tribunal Federal, em geral, evita declarar a nulidade de institutos
jurídicos de viés econômico e regulatório, ainda que não se amoldem com precisão aos
conceitos da sua jurisprudência e da doutrina clássica60.
Uma eventual declaração de inconstitucionalidade de algum instituto econômico
relevante previsto em lei poderia significar um intervencionismo estatal excessivo no âmbito
do mercado privado, podendo até mesmo inviabilizar ou alterar profundamente um setor inteiro,
a depender de quantas e quais normas fossem declaradas inconstitucionais.
O caso da mudança de posicionamento do Supremo Tribunal Federal acerca das
legislações estaduais que vedavam por completo a utilização do amianto é um bom exemplo
das afirmações supra61. Nesse caso, o Supremo Tribunal Federal, em um primeiro momento,
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considerou inconstitucional lei estadual que proibia a utilização de todos os tipos de amianto.
Alguns anos depois, reviu sua posição inicial e reputou constitucional lei de outro Estado que
também vedava o manejo de todas as modalidades de amianto, substância cancerígena. Como
consequência natural, toda a indústria que trabalhava com esse material foi forçada a se adaptar
ou encerrar suas atividades.
A preocupação com o mundo real e com as consequências práticas das decisões judiciais
são contribuições relevantes do pragmatismo jurídico. No entanto, é inegável que deve haver a
preservação e o respeito às normas e ao sistema constitucional como um todo em qualquer
interpretação jurídica.
Com relação à forma de estruturação do raciocínio jurídico pelo Supremo Tribunal
Federal, pode-se afirmar que, por tradição, é predominantemente retrospectivo62. A justificação
de decisões jurídicas com base em seus efeitos futuros representa, portanto, um desafio
conceitual ao pensamento clássico do próprio Estado de Direito63. Isso porque poderia gerar a
diluição definitiva das amarras que garantiriam os níveis de previsibilidade, certeza e
confiabilidade capazes de tornar o direito uma prática social valiosa64.
No entanto, esse justificado temor pode ser atenuado quando considerado que agentes
racionais costumam considerar em suas decisões as consequências de alternativas decisórias e
que, em certos casos, é o próprio direito positivo que exige a consideração de consequências
para a tomada de decisão. Além disso, decisões judiciais produzem efeitos no mundo e esses
efeitos não podem ser simplesmente apagados no momento da tomada de decisão65.
A estrutura básica de um raciocínio consequencialista envolve a exposição de diferentes
alternativas de decisão, as consequências decorrentes de cada uma delas e o critério de
valoração que deverá orientar a escolha a ser realizada66.
Quando aplicado para a questão de fundo deste capítulo, o raciocínio consequencialista
enfrenta dois problemas de dimensão positiva. O primeiro deles reside no fato de que o futuro
parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 1º e de seus §§ 1º, 2º e 3º, do art. 2º, do
art. 3º e §§ 1º e 2º e do parágrafo único do art. 5º, todos da Lei nº 2.210/01, do Estado do Mato Grosso do Sul.
(ADI 2396, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 08/05/2003, DJ 01-08-2003 PP-00107
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vislumbrado não necessariamente será aquele que ocorrerá 67 . Nesse sentido, não se pode
afirmar com segurança que a exigência de lei prévia e específica para toda e qualquer decisão
por expansão ou redução da participação do Estado na economia através de empresas estatais
vai desestimular investimentos ou tornar o ajuste do país mais penoso. Um argumento dessa
linha desconsidera a capacidade de articulação do governo com o Congresso, bem como sua
aptidão para gerir com eficiência e rapidez projetos de lei que julgue prioritários.
Outro problema de dimensão positiva é referente à extensão da cadeia de consequências,
visto que “cursos de ação geram efeitos que podem produzir novos efeitos que, por seu turno,
podem produzir novos efeitos e assim sucessivamente”68. Dessa forma, a exigência de prévia e
específica autorização legislativa pode servir como mais um fator estimulante para o
desenvolvimento de uma boa relação com o Congresso, bem como para uma melhor, mais
eficiente e planejada gestão de projetos.
No caso dos requisitos para a regular intervenção estatal na economia, tem-se que as
prognoses para o futuro são muito pouco confiáveis. Isso porque a rapidez com que os projetos
de lei vão tramitar no Congresso depende de tantos fatores que não se pode afirmar,
antecipadamente, que tramitarão de forma rápida ou demorada.
De toda forma, a utilização do raciocínio consequencialista pelo Supremo Tribunal
Federal em casos como os abordados neste trabalho é um dado empírico, fato da realidade. No
entanto, a despeito da necessidade de se estudar o consequencialismo para a devida
compreensão da forma de decidir do Supremo Tribunal Federal, foge ao escopo deste trabalho
opinar se o Tribunal deveria ou não se utilizar do mesmo nos casos sob análise, bem como se
acerta ou erra quando o faz. Basta, portanto, entender a estrutura do raciocínio consequencialista
e constatar que dele se utiliza o Supremo Tribunal Federal quando da análise de temas
relacionados à intervenção do Estado na economia. Visto isso, passa-se à análise do desenho
institucional do Estado brasileiro e sua relação com o princípio da separação dos Poderes.
2.5

O desenho institucional brasileiro e a separação de Poderes
O poder concentrado continua sendo uma ameaça aos direitos individuais e,
portanto, controla-lo por meio da divisão de seu exercício permanece uma
necessidade imperiosa. Na realidade, porém, não há um modelo absoluto e
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acabado de separação de Poderes que deva ser dogmaticamente aceito por
todos os países. O controle do exercício do poder é sempre fundamental, mas
cada estado, em cada momento histórico, vai organizar um modelo próprio,
em função de suas circunstâncias.
Ana Paula de Barcellos69

As doutrinas brasileira e estrangeira parecem convergir para a afirmação de que o
modelo puro de separação de Poderes, em que três órgãos distintos e independentes exercem o
poder, nunca foi plenamente reproduzido no desenho institucional de qualquer Estado
moderno70 71. Eros Grau chega a afirmar que “[a] separação dos poderes constitui um dos mitos
mais eficazes do Estado liberal (...)”72.
Esse modelo surgiu como uma reação à concentração de poderes em torno do rei, um
freio ao poder e uma garantia aos direitos dos indivíduos, sendo sempre presente a preocupação
de desconcentração do poder. Essa ideia marcou presença na gênese do direito administrativo73.
Não pretende, contudo, afastar a legitimidade do Poder Executivo, que advém tradicionalmente
tanto do espectro político, materializado através da vontade popular, quanto de sua expertise na
gestão, na administração da burocracia estatal74.
O constituinte originário pátrio dispôs, no artigo 60, parágrafo 4º, inciso III, que “[n]ão
será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a separação dos Poderes”.
Em outros termos, somente com o advento de uma nova Constituição Federal é que se poderia
cogitar de um sistema que prescindisse da organização do país através de Poderes independentes
e harmônicos entre si.
A determinação constitucional deixa clara a relevância da separação de Poderes para o
desenho institucional brasileiro. No entanto, não impede a previsão constitucional de órgãos
independentes, que não se enquadram propriamente em nenhum dos três Poderes classicamente
concebidos (Executivo, Legislativo e Judiciário75). É o caso, para citar um exemplo brasileiro,
do Ministério Público.
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No mesmo sentido, pode-se afirmar que a adoção desse modelo não implica a conclusão
de que cada um dos Poderes só possa exercer uma das funções tradicionalmente consideradas
– legislativa, judicial e executiva. Também não é capaz de exigir que todas as funções estatais
se enquadrem em uma dessas três clássicas funções estatais76.
Já se fala no rompimento de um paradigma do Estado moderno, pelo qual todas as
funções deveriam girar em torno da lei e sempre contidas em algum dos três Poderes
tradicionalmente concebidos. Trata-se da superação do dogma da tripartição dos Poderes, cuja
atuação era centralizada, monopolizada e fechada em si mesma77.
Bruce Ackerman defende que a separação de Poderes contemporânea deve envolver não
somente a divisão entre os Poderes Legislativo e Executivo. Ela demanda também o
aprofundamento da discussão sobre o enquadramento constitucional do Poder Judiciário e das
agências administrativas78.
Nesse sentido, sustenta que uma Constituição moderna deve ser concebida de modo a
garantir a proteção de certas estruturas administrativas fundamentais da intervenção de agentes
políticos. Os políticos devem concentrar suas energias nas atividades que dependem da
legitimidade característica da função que ocupam, quais sejam, a aprovação de leis e tomada de
decisões de alta visibilidade e relevância, que genuinamente requerem a atuação de pessoas
eleitas79.
Com base nesse raciocínio, ele vê na administração pública a existência de um quarto
Poder estatal, com o que se materializaria a necessidade de profissionalização indispensável ao
bom funcionamento do Estado e à promoção de valores constitucionais80. É por isso que conclui
pela necessidade de construção de uma nova teoria da separação de Poderes no Estado
contemporâneo. Para isso, apresenta duas propostas concretas, quais sejam, a criação de um
Poder responsável pelo controle da corrupção e do clientelismo e de um Poder Regulatório81.
Para ele, os reguladores do Estado contemporâneo muitas vezes criam direito. Essa
atividade é até desejável, haja vista que os Parlamentos não têm nem tempo nem conhecimento
necessários para dispor sobre os mais variados assuntos inerentes à vida moderna. No entanto,
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é necessário estabelecer um arranjo constitucional que preveja órgãos reguladores com
capacidade normativa no âmbito da administração pública, sem, contudo, deixar de atacar os
problemas de legitimidade decorrentes dessa estrutura82.
De todo modo, pode-se afirmar que a própria teoria do Estado de Direito implica certa
concepção da democracia através da qual os representantes eleitos são obrigados a respeitar
regras jurídicas superiores 83 , dentre as quais se destaca o mandamento constitucional que
determina a separação dos Poderes.
A despeito da previsão constitucional de separação de Poderes, que não surgiu no
ordenamento jurídico pátrio apenas na Constituição Federal de 1988, o Brasil passou por muitos
períodos nos quais o poder do Executivo em muito se sobressaiu aos demais. O momento mais
marcante em nossa história recente foi a ditadura militar, quando magistrados foram cassados
e o Congresso, fechado.
Era de se esperar, portanto, que o advento da Constituição de 1988, democrática,
trouxesse consigo instrumentos que impedissem ou dificultassem o uso arbitrário do poder. A
separação entre os Poderes seria essencial para esse fim, razão pela qual foi alçada ao status de
cláusula pétrea.
No próximo tópico, analisa-se em que medida o Estado brasileiro intervém no domínio
econômico, sendo certo que, qualquer que seja a opção política, por maior ou menor
intervenção, deve ser realizada na forma das disposições constitucionais.
2.6

A intervenção do Estado brasileiro na economia
Quando o governo – em nome de boas intenções – tenta reorganizar a
economia, legislar a moralidade ou proteger interesses especiais, o resultado
é a ineficiência, a falta de motivação e a perda de liberdade. O governo deve
ser um árbitro, não um jogador ativo.
Milton Friedman84
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A Instituição Fiscal Independente elaborou um estudo acerca das empresas estatais
federais 85 . Tomou por base o Boletim das Empresas Estatais Federais 86 , divulgado
trimestralmente pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Com base nesses dois documentos,
expõe-se o tamanho da intervenção do Estado brasileiro na economia, realizada através de suas
empresas estatais.
O governo federal controla 149 empresas estatais. Dessas empresas, 48 são estatais
principais, enquanto que 101 são subsidiárias ou sociedades de propósito específico das estatais
principais. Todas as 101 subsidiárias ou SPE supracitadas são controladas diretamente por
apenas seis estatais: Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica Federal
e Correios87.
Apenas com os dados iniciais supracitados, constata-se que a expansão estatal na
economia, ao menos em termos quantitativos, é realizada preponderantemente através de
empresas subsidiárias ou sociedades de propósito específico, e não pelas estatais principais.
Mais especificamente, aproximadamente dois terços das estatais existentes atualmente no país
são ou subsidiárias ou sociedades de propósito específico. Além disso, percebe-se que a
intervenção estatal na economia é concentrada em poucas empresas principais e suas
subsidiárias e sociedades de propósito específico.
A divisão das estatais em não dependentes e dependentes de recursos financeiros da
União é outra distinção importante. Uma estatal é dependente quando necessita de recursos da
União para cobrir suas despesas de pessoal, custeio e de capital. Nesse sentido, as estatais
dependentes não geram recursos suficientes para financiar suas despesas, necessitando da ajuda
financeira da União. Dentre as 149 estatais federais, 18 são dependentes da União. Os recursos
são disponibilizados por meio de dotação de recursos no Orçamento Fiscal e da Seguridade
Social88.
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As 131 empresas não dependentes não constam no Orçamento Fiscal e da Seguridade
Social, pois não necessitam de recursos da União para se manterem. No entanto, isso não
significa que sempre gerem lucros ou que não recebam eventualmente aportes de capital da
União. Os lucros eventualmente gerados podem ser revertidos para a União na forma de
dividendos. A relação dessas empresas com o orçamento federal se dá por meio do Orçamento
de Investimentos89.
Em 2016, a União desembolsou R$ 16,8 bilhões com suas 18 estatais dependentes.
Desse valor, 86% corresponderam a despesas com pessoal e outras despesas correntes e 14% a
investimentos e inversões financeiras. Considerando-se o conjunto dessas estatais, 92% do total
de dispêndios de R$ 16,8 bilhões foram financiados com recursos do governo federal naquele
ano. Os 8% restantes originaram-se de fontes próprias de recursos. Das 18 estatais, 13
dependeram dos recursos do governo federal para financiar mais de 90% das respectivas
despesas90.
Como se pode inferir, o grau de dependência dos recursos do governo federal é, de modo
geral, muito elevado. Esse é um aspecto relevante, pois a organização de certas atividades de
interesse público na forma empresarial deveria implicar certa capacidade de geração própria de
recursos.
Outro ponto relevante é o fato de que as empresas estatais dependentes empregavam 74
mil pessoas em setembro de 2017. Tratou-se de um forte aumento frente aos 40,3 mil
funcionários contratados em 2011, 11,4% ao ano no período. Mesmo em 2016, segundo ano de
grave crise econômica, o acréscimo foi de 7,7%. Entre 2006 e setembro de 2017, o efetivo das
estatais dependentes subiu 113,9%91.
Além disso, chama a atenção o fato de que oito das estatais dependentes tinham
patrimônio líquido negativo em 2016. O patrimônio líquido negativo normalmente indica
prejuízos gerados em períodos anteriores, o que descapitaliza a empresa. Em que pese
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receberem recursos do governo federal, a atividade gera prejuízos e leva à descapitalização
dessas empresas92.
Já com relação às estatais não dependentes, um dado muito marcante diz respeito à soma
de seus orçamentos, que, em 2017, totalizaram R$ 1,3 trilhão. Já quando se considera apenas
seus investimentos, R$ 91,5 bilhões foram orçados em 201793.
A relação financeira entre o governo federal e suas estatais não dependentes pode se dar
tanto por meio dos aportes de capital quanto pelo recebimento de dividendos. Os aportes
correspondem a transferências de recursos do Tesouro Nacional à estatal, com o intuito de repor
o capital corroído por prejuízos ou de elevá-lo para alavancar as atividades da empresa. Se os
aportes forem sistemáticos, contudo, a empresa pode vir a ser reclassificada como estatal
dependente. Em 2017, a União aprovou um valor total de R$ 2,4 bilhões. Em 2016, o aporte
chegou a R$ 6 bilhões94.
Nos anos de 2016 e 2017, algumas empresas receberam aportes do Tesouro Nacional
com certa frequência, sugerindo a necessidade de providências específicas. Quanto aos
dividendos distribuídos à União pelas estatais, no acumulado até setembro de 2017, os
dividendos chegaram a R$ 4,8 bilhões, bem acima do R$ 1,5 bilhão transferido no mesmo
período de 201695.
A dinâmica dos dividendos no período compreendido entre 2008 e 2015 apresenta
alguns aspectos relevantes. Nesse período, os dividendos anuais totais ficaram entre R$ 12 e
R$ 28 bilhões, bem acima dos montantes observados no biênio de 2016 e 2017. Quatro grupos
de estatais responderam por 88,6% do total distribuído nesse período: BNDES, Caixa
Econômica Federal, Banco do Brasil e Petrobras. Mais uma vez, observa-se grande
concentração em poucos grupos empresariais96.
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Os aportes e dividendos, por meio dos quais se processa a relação entre União e suas
estatais não dependentes, são determinados pela situação econômico-financeira dessas
empresas97. Ainda que o resultado seja consistentemente negativo para a União, existem razões
de diferentes naturezas que buscam justificar que o Estado mantenha estatais que não sejam
rentáveis por longos períodos. Esse fato, contudo, não impede que a gestão busque a promoção
do princípio da eficiência, de modo a evitar perdas desnecessárias ao Estado.
No que se refere aos empregados das estatais não dependentes, eram 432,8 mil
funcionários ao final de setembro de 2017, sendo aproximadamente 342,4 mil deles nos
Correios, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Petrobras. O quadro vem caindo frente
ao número mais alto observado em 2013, de 502,1 mil pessoas. O aumento mais pronunciado
ocorreu no período compreendido entre 2007 e 2013, com incremento médio anual de 3,4%98.
Outro assunto relevante é a previdência complementar dos funcionários das estatais,
dependentes e não dependentes. Os 487,4 mil funcionários considerados estavam distribuídos
entre 83 planos de previdência privada, sendo 39 com benefício previamente definido. Alguns
tinham elevado déficit, na posição de junho de 2017: Petros (Fundo de Pensão da Petrobras),
com R$ 29,1 bilhões; Previ (Banco do Brasil), com R$ 15,5 bilhões; Funcef (Caixa Econômica
Federal) com R$ 13 bilhões; Portus (oito estatais do setor portuário), com R$ 3,7 bilhões; Refer
(Rede Ferroviária Federal S.A -RFFSA), com R$ 2,8 bilhões; Postalis (Correios), com R$ 1,8
bilhões; e a Fapes, com R$ 1,2 bilhão (BNDES). Somados, os déficits alcançam o montante de
R$ 67,1 bilhões99.
Por fim, em relação à dívida das estatais federais, o saldo dos empréstimos e
financiamentos em setembro de 2017 era de R$ 409,4 bilhões, sendo R$ 358,6 bilhões da
Petrobras e R$ 44,8 bilhões da Eletrobras100.
O panorama das estatais federais evidencia tanto um número expressivo de empresas
estatais, especialmente subsidiárias e sociedades de propósito específico, quanto um montante
expressivo de valores sob sua gestão. Além disso, demonstra uma grande concentração da
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atuação estatal através de poucos grupos, tanto no número de empresas quanto nos montantes
por elas administrados.
A situação das empresas estatais estaduais denota um Estado ainda mais intervencionista
na economia. O Tesouro Nacional consolidou os dados dos 26 Estados da Federação e do
Distrito Federal, tendo por base o ano de 2018, e editou estudo101 detalhado sobre o tema. Com
base nesse trabalho, expõe-se, a seguir, a força com que os Estados da Federação intervêm na
economia.
No Brasil, existem 258 empresas controladas pelos Estados. A região nordeste apresenta
a maior concentração de estatais, com 91 empresas e 35,27% do total, seguida pela região
sudeste, com 56 empresas e 21,71% do total, centro-oeste, com 41 empresas e 15,89% do total,
norte, com 36 empresas e 13,95% do total e, por fim, a região sul, com 34 empresas e 13,18%
do total. O número total das estatais dos Estados supera, em muito, a quantidade das estatais
federais102.
Um total de 41% das empresas declaradas pelos Estados são dependentes, ou seja, 106
estatais de um total de 258. O número de estatais por Estado varia de 2 a 20 empresas, sendo
que alguns deles possuem apenas empresas dependentes, e outros apenas não dependentes103.
O Estado de São Paulo lidera o ranking com um total de 20 empresas, seguido por Minas
Gerais com 19 e Goiás com 16. Entre os Estados com a menor quantidade de empresas
controladas estão Tocantins, Roraima e Amapá com, respectivamente, 3, 3 e 2 empresas104.
Em termos de dependência, o Estado do Rio de Janeiro apresenta o maior número de
empresas, com um total de 11 estatais, seguido pelo Estado do Pará, com um total de 8, e
empatados com um total de 7 empresas, os Estados de Pernambuco, Sergipe, Acre e Distrito
Federal105.
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Com relação às empresas não dependentes, Minas Gerais conta com um conjunto de 16
empresas, acompanhada por São Paulo, com um total de 14, Goiás e Rio Grande Sul, com 11
empresas cada um106.
No ano de 2018, 43,4% das estatais estaduais tiveram prejuízo. Com relação
especificamente às empresas não dependentes, 31,9% delas tiveram perdas financeiras. Esse
percentual sobe para 61,9% quando se considera as estatais dependentes. Assim, constata-se
que o percentual de empresas com prejuízos financeiros em 2018 caracterizadas como
dependentes é o dobro do total das não dependentes107.
Há uma relação financeira entres os Estados e suas estatais que ocorre, em especial,
através de dividendos, subvenções e aumento de capital. Os primeiros são recursos, decorrentes
de uma parte do lucro apurado, que as estatais transferem para o Estado, enquanto os últimos
são recursos que os Estados transferem para as empresas.
Quando os Estados recebem mais recursos por meio de dividendos do que transferem
por meio de subvenções ou aumento de capital, as estatais contribuem para o resultado fiscal
do Estado. No entanto, quando as saídas de recursos dos Estados são maiores que as entradas,
as empresas oneram o resultado fiscal do Estado.
No ano de 2018, os Estados transferiram R$ 11,4 bilhões como reforço de capital, R$
4,7 bilhões como subvenções e receberam R$ 2,2 bilhões de dividendos das empresas. Assim,
houve repasses líquidos para as estatais da ordem de R$ 14 bilhões. No entanto, é relevante
pontuar que 120 das 258 empresas, 46,5% do total, não informaram valores para nenhuma
dessas operações, sejam dividendos, subvenções ou aumentos de capital. Além disso, os únicos
Estados que receberam mais recursos de suas estatais do que transferiram foram o Rio Grande
do Sul, Mato Grosso do Sul e Sergipe108.
O panorama das estatais estaduais evidencia, assim como o ocorrido com as estatais
federais, tanto um número expressivo de empresas estatais nessas unidades da Federação quanto
um montante expressivo de valores sob sua gestão. Além disso, demonstra que o resultado geral
das empresas estatais estaduais é negativo do ponto de vista financeiro.
A forte presença do Estado brasileiro na economia remonta há mais de dois séculos, com
a criação do Banco do Brasil em 1808, a primeira sociedade de economia mista do país. Após
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as duas grandes guerras, a atuação empresarial do Estado experimentou grande
desenvolvimento109.
Sérgio Guerra pontua que a “[o] quadro de forte centralização do poder nas mãos do
Chefe do Poder Executivo só foi modestamente mitigado no Brasil com a implantação, parcial,
do modelo de agências reguladoras”110. Como bem ressalta o autor, houve mera mitigação, e
não superação, da já tradicional concentração de poder pelo Executivo.
Quando atua diretamente na economia, o Estado presta a atividade econômica sem
excluir a iniciativa privada e sem titularizar a atividade. Em outros termos, essas atividades
também podem ser exploradas pela inciativa privada por direito próprio. O interesse perseguido
pelo Estado quando explora atividade econômica é de cunho fiscal ou estratégico111.
Em um fenômeno relativamente recente, como se pôde observar acima, o Poder
Executivo Federal passou a se utilizar da criação de subsidiárias e, especialmente, de sociedades
de propósito específico, para a realização de exploração direta de atividade econômica.
A empresa subsidiária é aquela que “pode ser constituída, mediante escritura pública,
tendo como única acionista sociedade brasileira”112. Além disso, a sociedade controladora deve
deter todas as ações de emissão da controlada para que ela possa ser definida como subsidiária
integral113.
Já a sociedade de propósito específico não é um novo tipo societário, mas, sim, uma
sociedade empresária com um único objeto social. Pode ser instituída sob qualquer roupagem
societária 114 , mas sempre com um objeto social único, de implantar e gerir determinado
projeto115.
O objeto da sociedade de propósito específico deve ser necessariamente específico e
determinado. Além disso, é vedada a participação de SPE em outra sociedade. Seu prazo de
duração deve ser determinado, tendo por limite o término da consecução de seu objeto social
específico116.
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A sociedade de propósito específico é um instrumento de materialização de parceria
entre o público e o privado. Essas parcerias surgiram com a intenção de remediar a crise das
finanças públicas e o empobrecimento do Estado, sendo necessários recursos privados para
financiar a produção de equipamentos públicos117. Apesar de serem mecanismos aptos a esse
fim, a utilização dessas entidades deve ser feita com respeito ao texto constitucional, em
especial aos artigos 37, XIX e XX, e 173, caput. No entanto, há fortes evidências no sentido de
que a utilização dessas necessárias parcerias como ferramenta de intervenção na economia tem
ocorrido de forma indiscriminada, sem o devido controle, conforme será detalhado em capítulo
próprio.
Neste ponto, pode-se questionar se não teria sido possível antever esse problema, de
modo a criar mecanismos aptos a evitá-lo. Ao analisar questão semelhante, Mariana Prado traz
uma possível explicação interessante ao sustentar que, quando do desenho da norma de
controle, o constituinte teria se preocupado apenas em garantir um desenho geral de garantias
de independência, sem adentrar nos detalhes dos mecanismos criados e no seu funcionamento
prático no sistema político e jurídico brasileiro118.
É preciso ter em mente que o próprio modelo constitucional de intervenção vem sendo
questionado pela doutrina, que determina que a intervenção do Estado na economia deve ser
subsidiária e a mais reduzida possível, com a consequente condenação de qualquer interferência
injustificada119, conforme já abordado no tópico sobre o princípio da subsidiariedade.
No mesmo sentido, pode-se assentar que, no sistema capitalista, a atividade econômica
é desenvolvida no regime de livre iniciativa, que estabelece um limite em função do qual a ação
do Estado será excepcional, inibidora ou concorrente das empresas privadas, de modo a atribuir
esse papel ao planejamento econômico, elaborado de forma democrática120.
Assim, não se cogita o retorno ao primado absoluto da lei, ocasião em que havia uma
proeminência absoluta do Poder Legislativo e a lei era considerada intocável121. No entanto, é
necessário o respeito às normas constitucionais, com a efetiva previsão e implementação de um

CHEVALLIER, Jacques. O estado pós-moderno. Tradução Marçal Justen Filho. Belo Horizonte: Fórum,
2009. p. 113.
118
PRADO, Mariana. The challenges and risks of creating independent regulatory agencies: a cautionary tale
from Brazil. Vanderbilt Journal of Transnational Law, 41(2), 2008.
119
TORRES, Silvia Faber. Princípio da subsidiariedade no direito público contemporâneo. Rio de Janeiro:
Renovar, 2001, p. 156.
120
SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito administrativo regulatório. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p.
100.
121
GUERRA, Sérgio. Discricionariedade, regulação e reflexividade: uma nova teoria sobre as escolhas
administrativas. 3a. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015, p. 39/40.
117

40

sistema uniforme de controle para a criação, funcionamento e extinção das sociedades de
propósito específico.
No tópico a seguir, aborda-se a posição do Supremo Tribunal Federal acerca da
participação do Poder Legislativo no processo de tomada de decisão por uma maior ou menor
intervenção estatal na economia.
2.7

As modificações da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
Na ação direta de inconstitucionalidade nº 5624/DF 122 , ajuizada pela Federação

Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal e pela Confederação
Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro contra o texto integral da Lei 13.303/2016,
que se propõe a regulamentar o art. 173, § 1º, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal
Federal foi instado a enfrentar questão correlata à abordada nesta dissertação.
Nela, os autores afirmam, em síntese, que, em se considerando que a criação de
empresas públicas e sociedades de economia mista deve ser feita por meio de lei formal, a
alienação da sociedade, que corresponde à retirada do Estado do domínio econômico, deve
ocorrer da mesma forma. Seria uma questão de respeito ao princípio do paralelismo das
formas123.
A argumentação segue no sentido de que a reserva de lei em sentido formal prevista na
Constituição para autorizar a criação de sociedades de economia mista e também de suas
subsidiárias e controladas é justificada pela necessidade de que o Poder Legislativo delibere
sobre o atendimento dos requisitos que autorizam a intervenção do Estado na economia, nos
termos do art. 173, caput, da Constituição Federal124.
Os autores também sustentam que se o Estado, por meio de lei formal, entendeu ser caso
de intervenção para atender aos imperativos de segurança nacional ou a relevante interesse
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coletivo, nos termos do art. 173, caput, da Constituição Federal, não poderia o Poder Executivo,
por decisão sem anterior aprovação do Parlamento, decidir em contrário125.
Essa discussão não é nova, sendo fruto da nova ordem democrática surgida após o
segundo pós-guerra. Apesar de a ideia de privatização ter vários significados possíveis, como a
transferência de uma função estatal à sociedade, a adoção de fórmulas de gestão privadas, a
retirada de certas atividades administrativas do regime de direito público, a desregulação de
atividades muito sujeitas a regras de procedimento, limitações e condicionamentos, bem como
a constituição de parcerias público-privadas, todas carregam uma reavaliação dos limites do
Estado perante a sociedade126.
Importante também ressaltar que as parcerias público-privadas servem para designar
uma série de experiências ligadas ao programa de privatizações e reforma do Estado, sendo,
portanto, gênero, muitas vezes submetidas a regimes jurídicos e experiências de gestão
diversos127.
O Ministério Público Federal opinou no feito pelo entendimento de que o requisito da
autorização legislativa para transferência de controle acionário de empresas estatais constitui
decorrência direta da previsão contida nos incisos XIX e XX do artigo 37 da Constituição
Federal, que submete à reserva legal a autorização para instituição de empresa pública e
sociedade de economia mista e a criação de subsidiárias de tais pessoas jurídicas, assim como
a participação delas em empresas privadas128.
Entendeu a então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que não há como
conceber uma operação de alienação de ações que implique extinção da sociedade de economia
mista principal ou subsidiária, decorrência inevitável da transferência do controle acionário do
Estado para o particular, sem a oportunidade de debate político no Parlamento. Assentou,
portanto, que a autorização legislativa é imprescindível quando o que estiver em jogo for a
alienação do controle acionário129.
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Em um primeiro momento, o Ministro Ricardo Lewandowski, em decisão monocrática
em sede liminar 130 , concordou com os argumentos supracitados e suspendeu todas as
privatizações em trâmite no país que estivessem em desacordo com os referidos mandamentos
constitucionais. Considerou existir um crescente número de desestatizações que vêm sendo
cogitadas no Brasil e que, se fossem realizadas sem respeito ao que dispõe a Constituição
Federal, poderiam trazer prejuízos irreparáveis ao país.
O Ministro entendeu que, a despeito de a eventual decisão do Estado de deixar de
explorar diretamente determinada atividade econômica, constante do art. 173 da Constituição
Federal, ser uma prerrogativa do governante do momento, não pode deixar de levar em
consideração que os processos de desestatização são disciplinados por regras específicas, dentre
as quais está a prévia e específica autorização do Parlamento131. Assim, vai ao encontro da ideia
de parcela relevante da doutrina que afasta a competência exclusiva do Poder Executivo para
dar fim às estatais132.
Neste ponto, é relevante ressaltar que a propriedade pública era tradicionalmente
entendida como forma de regulação estatal. Havia a suposição de que a propriedade estatal daria
ao Estado o poder de impor uma estrutura planejada à economia, bem como de proteger o
interesse público de interesses privados específicos. Esse objetivo se mostrou impraticável e,
hoje, foi quase esquecido133.
Em realidade, o que se pode observar é uma relação inversa entre a participação estatal
na economia e sua atividade regulatória. Quanto maior for aquela, menor será essa. Nesse
contexto, a redução da atividade econômica do Estado tende a implicar um maior exercício de
sua atividade regulatória134.
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No Brasil, a atuação direta do Estado na economia foi tradicionalmente associada à
criação e atuação de empresas estatais, gerando a figura do Estado-empresário, enquanto a
atuação indireta era associada à regulação da economia pelo Estado. Atualmente, contudo, a
ação regulatória do Estado pode ser entendida nas duas acepções, ambas técnicas
administrativas com o propósito de regular a organização da economia135.
As principais críticas que foram realizadas à decisão liminar do Ministro Ricardo
Lewandowski se basearam em uma diferenciação entre as estatais principais, por um lado, e
suas subsidiárias, por outro. As primeiras seriam criadas por disposição constitucional a partir
de autorização legislativa específica, enquanto, para as subsidiárias, a Constituição Federal
limitar-se-ia a exigir autorização legislativa. Bastaria uma disposição genérica na lei para a
criação de subsidiária, ficando sob a ingerência da estatal principal a definição do melhor
momento para sua criação ou extinção. A razão para isso estaria no fato de que a criação de
subsidiárias não representaria a intervenção do Estado em um segmento econômico, mas apenas
uma estratégia comercial da estatal principal, como forma de dar cumprimento ao seu objeto
social.
Nesse sentido, Hely Lopes Meirelles136 e José Cretella Júnior137 defendem a tese de que
a autorização estaria implícita na lei genérica que autoriza a criação da estatal principal, sendo
desnecessária autorização específica para a criação ou extinção de empresas subsidiárias ou
para a participação ou retirada das estatais principais em empresas privadas.
O próprio Supremo Tribunal Federal já havia adotado posição semelhante, com menor
deferência à participação do Parlamento no processo decisório acerca da participação do Estado
na economia. Na ação direta de inconstitucionalidade nº 1649/DF138, diversos partidos políticos
sustentaram a inconstitucionalidade dos artigos 64 e 65 da Lei 9.478/1997, que “dispõe sobre a
política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o
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Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo e dá outras
providências”. Os dispositivos atacados autorizam genericamente a Petrobras a constituir
subsidiárias, que poderão associar-se a outras empresas.
Sustentaram os autores da ação direta de inconstitucionalidade que os artigos
supracitados violam o artigo 37, incisos XIX e XX, da Constituição Federal, uma vez que as
estatais, bem como suas subsidiárias, só poderiam ser criadas por lei específica. Assim, para
cada subsidiária que uma empresa estatal pretendesse criar, seria necessária prévia autorização
do Poder Legislativo. Alegaram que a subsidiária não é mero departamento da estatal principal,
mas, sim, empresa com capital e estrutura próprios. Nesse sentido, seus limites deveriam ser
estabelecidos em prévia lei autorizadora139.
Para os autores da ação, sabendo o constituinte que a criação de subsidiária implicaria a
constituição de uma nova estatal, teve ele a intenção expressa de incumbir ao Parlamento o
exame aprofundado da conveniência e oportunidade da criação e extinção dessas empresas.
Uma interpretação contrária representaria interesse do Congresso na disponibilização do
patrimônio público apenas no momento de criação da estatal principal, sem poder sequer opinar
em momento posterior140.
Neste caso, cuja decisão final de mérito já tem quase quinze anos, o Supremo Tribunal
Federal entendeu que a referência constitucional à expressão “em cada caso” é referente a um
conjunto de temas, dentro de um mesmo setor. Para os Ministros, seria inconcebível que o
constituinte tivesse tido a intenção de exigir do Congresso a votação de diversas leis
específicas141.
Entenderam os Ministros, portanto, que é dispensável a autorização legislativa para a
criação de empresas subsidiárias, desde que haja previsão para este fim na lei que instituiu a
estatal principal, sendo essa lei criadora a própria medida autorizadora142.
Mais especificamente, o Supremo Tribunal Federal concluiu que só é exigida lei
específica para a estatal principal e, mesmo assim, essa lei específica não precisa tratar
exclusivamente da autorização da criação da estatal, sendo suficiente a referência ao setor da
economia em que a empresa vai intervir. Além disso, a referência constitucional à autorização
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legislativa “em cada caso” pode ser suprida por uma autorização legislativa geral, presente na
lei que autoriza a constituição da estatal principal143.
O professor José Vicente Santos de Mendonça sustenta que o Supremo Tribunal Federal
decidiu de modo “pragmaticamente correto”. Para ele, as consequências práticas de
entendimento que demandasse uma lei para a constituição de cada subsidiária de estatal
acarretariam em diferença intransponível em relação às empresas privadas não integrantes da
administração pública. Se o objetivo essencial das estatais é concorrer no mercado privado com
outras empresas, não se poderia cogitar da submissão de cada participação ou criação de
subsidiária à exigência de aprovação de prévia lei autorizativa144.
Esse autor defende que o debate público e democrático acerca do tema deve ser
conduzido no momento da aprovação da lei que autoriza a constituição da estatal principal,
ocasião em que deve positivar a intenção de autorizar a criação de subsidiárias145.
Além disso, sustenta que a Lei das Estatais e seu regulamento encamparam a posição
adotada pelo Supremo Tribunal Federal146. Nesse sentido, o artigo 2º, parágrafo 2º, da Lei nº
13.303/2016, dispõe que “depende de autorização legislativa a criação de subsidiárias de
empresa pública e de sociedade de economia mista (...) cujo objeto social deve estar relacionado
ao da investidora, nos termos do inciso XX do art. 37 da Constituição Federal”.
Da mesma forma, o Decreto nº 8.945/2016 dispõe, em seus artigos 6º e 7º,
respectivamente, que “a constituição de subsidiária (...) dependerá de prévia autorização legal,
que poderá estar prevista apenas na lei de criação da empresa pública ou da sociedade de
economia mista controladora” e que “na hipótese de a autorização legislativa para a constituição
da subsidiária ser genérica, o Conselho de Administração da empresa estatal terá de autorizar,
de forma individualizada, a constituição de cada subsidiária”147.
Ele conclui que o ordenamento jurídico permite a criação de subsidiárias através de
autorização legislativa genérica, constante da lei que autorizou a criação da estatal principal.
Não permite, contudo, o aumento indiscriminado de estatais, visto que as subsidiárias devem
possuir objeto social relacionado à estatal principal. No caso de autorização genérica para a
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constituição de subsidiárias na lei que cria a estatal principal, é necessária também autorização
específica do Conselho de Administração da estatal principal148.
O julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 5624/DF 149 representou,
portanto, a possibilidade de uma mudança de posição do Supremo Tribunal Federal sobre o
tema, com a possível exigência de aprovação legislativa para a venda de ações de empresas
públicas, sociedades de economia mista ou de suas subsidiárias ou controladas sempre que se
cuide de alienar o controle acionário.
A decisão do Supremo Tribunal Federal, contudo, foi tomada em um julgamento com
votos muito extensos e, diversas vezes, confusos e incompletos150. De modo a pacificar o tema
de forma abrangente, os Ministros deveriam ter respondido as seguintes perguntas: a) a
autorização legislativa para a alienação de estatais deve ser concedida por lei específica ou basta
uma autorização genérica? b) a autorização legislativa é necessária para criar e para extinguir
estatais? c) a necessidade de autorização é aplicável para qualquer alienação ou somente quando
implicar na venda do controle?
No entanto, o que se pôde constatar da análise do julgamento foi a ausência de uma
abordagem conclusiva das questões supracitadas. A dificuldade foi tamanha que o Presidente
do Tribunal, Ministro Dias Toffoli, teve de buscar esclarecimentos ao junto aos demais
Ministros ao final da sessão para entender seus posicionamentos151.
No final do julgamento, o Ministro Dias Toffoli proclamou o resultado, obtido, em suas
palavras, através da sistemática do voto médio. A seguir, elencam-se os pontos mais relevantes
dos votos de cada um dos Ministros, com a ressalva de que muitos deles não chegaram a abordar
os pontos mais relevantes da discussão em seus votos.
O Ministro Ricardo Lewandowski152 contextualizou sua decisão dentro de um ambiente
em que os diversos entes da Federação vinham desestatizando suas estatais pelos mais diversos
atos normativos – portarias, decretos, dentre outros. Lembrou que sua liminar em nenhum
momento obstou procedimentos de privatização, mas apenas exigiu lei e processo licitatório
para a condução desses processos.
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Pontuou que o ingresso do Estado na atividade econômica é sempre excepcional, sendo
necessária a aferição por meio de lei dos requisitos constitucionais para tanto, ainda que
praticada através de subsidiárias de estatais ou por participações do Estado em empresas
privadas. Assim, não poderia o Estado abrir mão de atividade econômica autorizada por lei
apenas por decisão do chefe do Poder Executivo, em respeito ao princípio da simetria e ao fato
de ser ato complexo153.
Entendeu que a Constituição exige o controle legislativo não somente das estatais
principais, mas também de suas subsidiárias. Ainda que não tenha debatido se o controle deve
ser feito por lei genérica ou específica, afirma que algum controle pelo Poder Legislativo deve
ser necessariamente realizado. Para ele, portanto, a alienação do controle de estatais e suas
subsidiárias sem a submissão às devidas condicionantes legais e constitucionais, o que inclui a
prévia autorização legislativa, não pode ser realizada154.
O Ministro Alexandre de Moraes155 partiu de premissas diversas e chegou a conclusões
diferentes do relator. Em um primeiro momento, contextualizou a evolução da intervenção
estatal na economia, ressaltando que a Constituição Federal de 1988 adotou a economia de
mercado, calcada na livre iniciativa e livre concorrência, porém de forma equilibrada com
valores sociais e da ordem econômica, permitindo a intervenção do Estado na economia.
Para o Ministro, o Estado precisa de autorização legislativa que aponte imperativos de
segurança nacional ou relevante interesse coletivo para intervir, excepcionalmente, na
economia. O Congresso, em conjunto com o Poder Executivo, pode entender por excepcionar
a regra geral de não intervenção156.
Para ele, a criação de subsidiárias ou controladas segue regras diversas das estatais
principais. A partir da autorização genérica, o Congresso pode entender por bem permitir que a
estatal principal constitua ou suprima subsidiárias ou empresas controladas, como forma de
instrumento de gestão da empresa157.
Entendeu, portanto, que para concorrer com as demais empresas privadas em condições
semelhantes e com competitividade, o arcabouço normativo foi desenhado de modo a
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diferenciar o tratamento concedido às empresas principais daquele empregado às suas
subsidiárias. Para ele, quando a Constituição menciona “caso a caso”, não exige lei específica
para a constituição de cada subsidiária, mas, sim, autorização prévia para intervenção em
determinado setor econômico. Assim, afirma ser possível autorização legal genérica com o
intuito de dar meios para uma boa gestão da empresa, sendo possível a extinção ou criação de
subsidiárias sem a prévia autorização legislativa, faculdade essa não estendida ao controle das
empresas principais158.
O Ministro Edson Fachin159 partiu da premissa da coerência, consistência e equidade
argumentativa para promover a segurança jurídica ao presente debate, de modo a promover o
que dispõe a Constituição Federal e prestigiar os precedentes do Supremo Tribunal Federal
sobre o tema.
Defendeu que há um conjunto de precedentes do Supremo Tribunal Federal que indicam
a necessidade de autorização legislativa, exigindo lei específica se houver a alienação do
controle da empresa estatal. Para ele, as empresas estatais são instrumentos de política pública
do Estado, e não da conjuntura governamental que possa se apresentar em um determinado
momento. Por isso, a Constituição exige a lei para materializar determinados fins que julga
relevantes, no caso, os imperativos da segurança nacional ou relevante interesse coletivo160.
O Ministro Luís Roberto Barroso161 considerou que o arranjo constitucional brasileiro,
com uma constitucionalização excessiva, permite e incentiva a judicialização de questões
políticas como a debatida no caso. Porém, o Supremo Tribunal Federal pode decidir o caso sem
proatividade, por não envolver proteção das regras da democracia nem de direitos
fundamentais, devendo ser autocontido e deferente aos demais Poderes.
Ele sustentou que a Constituição Federal de 1988 manteve e aprofundou um modelo de
presença forte do Estado na economia, com reserva de mercado e interdição de participação de
empresas estrangeiras em inúmeras áreas. Na década de 1990, contudo, boa parte desse Estado
foi desfeita através de emendas constitucionais, abrindo em alguma medida a economia,
flexibilizando monopólios e privatizando estatais162.
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Atualmente, o Estado econômico disciplina, fomenta e atua diretamente explorando
atividade econômica. Essa última forma, por disposição textual da Constituição, é excepcional.
Assim, para o Ministro, a redução do Estado para o tamanho que a Constituição hoje deseja não
viola seu texto, mas, sim, promove-o163.
Ele sustentou que a lei é exigível para autorizar a criação de estatal. Já a criação de
subsidiárias depende de mera autorização legislativa, e tão somente para sua criação.
Considerou inexigível autorização legislativa para a venda de ações, ainda que haja a alienação
do controle164.
No plano pragmático, defendeu que o custo de transação em exigir a autorização prévia
do Congresso seria imenso, haja vista que a política não necessariamente estaria alinhada às
necessidades da empresa165.
Com relação ao argumento do paralelismo das formas, entendeu não haver lastro
jurídico para sua sustentação, tendo em vista que a intervenção do Estado no domínio
econômico é a exceção, razão pela qual a Constituição Federal exige lei, enquanto que para a
privatização, por ser a regra, não seria exigida166.
A Ministra Cármen Lúcia167 defendeu que a lei deve definir os casos excepcionais de
intervenção do Estado na ordem econômica, sendo ato complexo dos Poderes Legislativo e
Executivo. A autorização legislativa, contudo, não vincula o Poder Executivo, que pode ou não
adotar as providências autorizadas.
Sustentou que os precedentes do Supremo Tribunal Federal acerca do assunto indicam
que não há necessidade de lei específica para a criação de subsidiárias e, pelo princípio do
paralelismo das formas, prescinde de lei autorizativa específica a extinção das referidas
empresas. No entanto, para as estatais principais, entende ser necessária a lei autorizativa prévia
tanto para sua criação quanto para sua extinção168.
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A Ministra Rosa Weber169 entendeu que, pelo paralelismo das formas, há de se exigir
autorização por lei formal para a extinção de subsidiárias de empresas públicas e sociedades de
economia mista, tudo com base no texto constitucional e nos precedentes do Supremo Tribunal
Federal. A lei autorizativa, contudo, poderia ser genérica, sendo desnecessária lei específica
para a criação de cada subsidiária.
Considerou que a criação de subsidiárias importa em exploração direta da atividade
econômica pelo Estado, a configurar situação excepcional somente justificada por relevante
interesse coletivo ou para a segurança nacional. Para ela, se o legislador deve reconhecer esses
imperativos para autorizar a criação da empresa principal, também deve fazê-lo para suas
subsidiárias170.
O Ministro Luiz Fux mencionou a promoção do princípio da eficiência e da moralidade,
consagrados pela Constituição Federal. A tutela das empresas estatais, engessando suas ações,
não deu certo, enquanto que o controle sobre elas se configurou como um desastre. Assim, a
eficiência e a moralidade impõem uma maior flexibilização sobre a gestão das estatais, com a
consequente autorização de alienações em benefício do país171.
Entendeu que, se o próprio constituinte não realizou uma escolha categórica acerca da
intervenção do Estado na economia, estabelecendo apenas balizas norteadoras dessa possível
atuação, não cabe ao Poder Judiciário encampar visão que represente interferência em escolhas
políticas dos demais Poderes da República172.
O Ministro Gilmar Mendes afirmou que a questão posta suscita controvérsias no direito
comparado. No âmbito da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico OCDE, em geral, é adotada a ideia de simetria entre as formas de criação e de extinção, bem
como adoção de transparência no procedimento estabelecido173.
Sustentou que a questão deve ser examinada à luz dos princípios da ordem econômica
presentes na Constituição Federal. A força do princípio da livre iniciativa impõe que as
hipóteses de intervenção no domínio econômico sejam regidas pelo princípio da
subsidiariedade, de forma complementar e supletiva às empresas particulares. Com base nesse
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princípio, entendeu que a exigência de lei representa garantia e promoção desse princípio, da
excepcionalidade da intervenção estatal na ordem econômica174.
Suscitou que, a despeito de posições em contrário de parcela da doutrina, a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal parece ter se assentado pela exigência de
autorização legislativa para as desestatizações que impliquem em perda do controle acionário
de empresa estatal pelo Estado175.
Propôs uma distinção entre as empresas estatais principais e suas subsidiárias, com base
na Constituição Federal. Na hipótese de empresas estatais principais, seria necessária
autorização legal específica, porém, para as subsidiárias, bastaria mera autorização genérica.
Entendeu que, pelo paralelismo das formas, não haveria como se obstar a venda das subsidiárias
sem a autorização prévia e específica, tendo em vista que, nesses casos, a autorização seria
suprida pela própria autorização genérica autorizativa176.
O Ministro Marco Aurélio sustentou que a Constituição Federal impõe requisitos para a
atividade econômica estatal. Entendeu que é necessário ato complexo para a criação e atuação
estatal em atividade econômica, por representar exceção, não sendo necessário, contudo, para
a extinção, por ser a regra. Além disso, defendeu que o texto constitucional propositadamente
impõe a exigência tão somente ao primeiro caso, e não ao segundo177.
O Ministro Celso de Mello entendeu que lei genérica pode autorizar a constituição de
subsidiárias por empresas estatais. Quando não o faz, torna-se necessária a edição de lei
específica para satisfazer o imperativo constitucional. Para ele, quando a Constituição Federal
menciona “cada caso”, refere-se a cada área de atuação da empresa estatal, e não a cada
subsidiária que venha a ser criada178.
Por fim, o Ministro Dias Toffoli entendeu pela necessidade de lei para a alienação da
empresa estatal principal, de acordo com precedentes do Supremo Tribunal Federal. Para as
subsidiárias, contudo, entendeu não ser necessária autorização para a criação ou extinção179.
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O Supremo Tribunal Federal, em razão de voto médio, referendou em parte a medida
cautelar anteriormente concedida pelo Ministro Ricardo Lewandowski. Ficou estabelecido, por
meio de interpretação conforme a Constituição, que a alienação do controle acionário de estatais
principais exige autorização legislativa. A exigência de autorização legislativa, contudo, não se
aplica à extinção de suas subsidiárias, controladas e sociedades de propósito específico180.
As decisões do Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade de
número 1649/DF 181 e 5624/DF 182 evidenciam, portanto, a pacificação do entendimento que
diferencia os requisitos para a criação e extinção das estatais principais, dependentes de prévia
e específica autorização legislativa, e de suas subsidiárias e sociedades de propósito específico,
que prescindem desse requisito.
2.8

O paralelismo das formas
A extinção das empresas públicas e das sociedades de economia mista reclama
lei autorizadora. Significa dizer que o Poder Executivo, a que são
normalmente vinculadas, não tem competência exclusiva para dar fim às
entidades. O fato se justifica pela teoria da simetria, isto é, se a própria
Constituição exige que a autorização criadora se faça através de lei, evidente
que somente ato desta natureza será legítimo para extingui-las.
José dos Santos Carvalho Filho183
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Conforme observou o Ministro relator da ADI 5624/DF184, Ricardo Lewandowski, o
tema da alienação do controle acionário das sociedades de economia mista e da
indispensabilidade da autorização legislativa não é novo do Supremo Tribunal Federal. A
correlação entre as noções de privatização e de alienação de direitos concernentes ao controle
acionário por sociedades de economia mista foi expressamente reconhecida pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento da ADI 234/RJ185 e reafirmado em ações posteriores186187.
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A despeito de reconhecer a impossibilidade de afastar o chefe do Poder Executivo da
decisão de alienar ações do Estado em tais entidades, dada a sua competência para dispor sobre
organização e funcionamento da administração pública, assentou o Supremo Tribunal Federal
que o requisito da autorização por meio de lei há de incidir quando a alienação de ações
implique transferência pelo Estado de direitos das estatais principais que lhe assegurem
preponderância nas deliberações sociais. Em outras palavras, a autorização legislativa é
imprescindível quando o que estiver em jogo for a alienação do controle acionário das estatais
principais188.
Não se poderia conceber, contudo, que a Constituição Federal concedesse maior
relevância à decisão que reduz a atuação estatal na economia em detrimento da opção política
pelo aumento do papel econômico do Estado. Isso porque a necessidade de controle pelo
Parlamento é motivada pela grande relevância do tema, pela necessidade de levar o Poder
Legislativo a um debate que exige a implementação de mecanismos de checks and balances, e
não unicamente quando da opção política pela maior ou menor intervenção estatal. No mesmo
sentido, Paulo Bonavides entende que “um ato jurídico só se modifica mediante o emprego de
formas idênticas àquelas adotadas para elaborá-lo”189.
Assim, sustenta-se que, pelo princípio do paralelismo das formas, se é necessária prévia
autorização legislativa para alienação do poder de controle do Estado nas estatais principais, a
mesma autorização legislativa deverá ser obtida pelo Poder Executivo para a criação de estatal
principal sobre a qual exerça o poder de controle. Foi esse o racional adotado por muitos dos

prévia e específica em cada caso de operação de antecipação do pagamento é desbordar dos limites de atuação
do Poder Legislativo, invadindo seara própria da Administração. 3. “No julgamento da Ação Direta de
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condicionando-as à autorização legislativa, por lei em sentido formal, tão-somente quando importarem em perda
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Executivo estadual não poderia ser privado da competência para dispor sobre a organização e o funcionamento
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Ministros do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI 5624/DF, conforme
exposto no tópico anterior190.
O Poder Executivo Federal não pode, portanto, promover o aumento da participação do
Estado na economia através de empresas estatais principais sobre as quais exerça o poder de
controle sem prévia e específica autorização do Parlamento. No mesmo sentido, não pode
reduzir a participação do Estado na economia com a alienação do controle de estatais principais
sem prévia e específica autorização do Poder Legislativo.
A conclusão é diferente quando analisado o caso das sociedades de propósito específico
e das subsidiárias das estatais principais. Isso porque, tendo em vista a pacificação do
entendimento pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que prescinde de prévia autorização
legislativa o desinvestimento em empresas que não se configurem como estatal principal, como
é o caso das sociedades de propósito específico e das subsidiárias, também não será necessária
a participação pontual e específica do Poder Legislativo quando da decisão pela maior
intervenção estatal na economia através dessas entidades. Trata-se de conclusão necessária pela
aplicação do princípio do paralelismo das formas, na forma como foi empregado por diversos
Ministros do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5624/DF191.
No âmbito do direito ambiental, o sistema também prescinde da aplicação do princípio
do paralelismo das formas. A Constituição Federal determina que, para assegurar a efetividade
do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao Poder Público definir, em
todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente
protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei192. Nesse caso, os
espaços especialmente protegidos podem ser criados por atos infralegais, porém sua extinção
depende de lei em sentido estrito. Não se aplica ao caso, portanto, o princípio do paralelismo
das formas, que não deve ser interpretado de forma absoluta.
2.9

Conclusão parcial
Na primeira parte desta dissertação, avaliou-se, do ponto de vista dogmático, se a criação
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Poder Executivo, ou se, em contrário, são atos complexos, dependentes de prévia autorização
legislativa.
Nesse ponto, mereceu destaque o recente julgado do Supremo Tribunal Federal, através
do qual se firmou interpretação conforme a Constituição no sentido de que a alienação do
controle acionário das estatais principais exige autorização legislativa, exigência essa que não
se aplica às suas subsidiárias, controladas e sociedades de propósito específico193.
O posicionamento do Supremo Tribunal Federal consagrou um meio termo: impôs
mecanismos de controle mais rígidos para a intervenção estatal na economia realizada através
das estatais principais sem, contudo, deixar de conferir maior maleabilidade com relação às
suas subsidiárias, controladas e sociedades de propósito específico.
Ressalta-se que, pelo princípio do paralelismo das formas, a exigência estabelecida pelo
Supremo Tribunal Federal, no sentido da necessidade de prévia autorização legislativa para a
alienação do poder de controle do Estado nas estatais principais, também é aplicável para a
criação de estatal principal sobre a qual o Estado exerça o poder de controle. Foi esse o racional
adotado por muitos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI
5624/DF, conforme exposto nesta dissertação194.
Afinal, não se poderia conceber que a Constituição Federal concedesse maior relevância
à decisão que reduz a atuação estatal na economia em detrimento da opção política pelo
aumento do papel econômico do Estado. A necessidade de controle pelo Congresso Nacional é
motivada pela grande relevância do tema, bem como pela necessidade de levar o Poder
Legislativo a um debate que exige a implementação de mecanismo de checks and balances, e,
assim, não ocorre unicamente quando da opção política pela maior ou menor intervenção
estatal.
A participação do Poder Legislativo na decisão de incrementar a participação do Estado
na economia nada mais é do que um instrumento desenhado pelo constituinte para garantir a
participação de dois Poderes na tomada de decisão sobre tema de grande relevância. É a
materialização de um instrumento de controle pelo Congresso de uma escolha do Poder
Executivo.
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Ao exigir que o Poder Executivo, em conjunto com o Legislativo, decida sobre a
necessidade e a conveniência do montante de intervenção estatal na economia, o constituinte
gerou a necessidade de um debate público em torno do tema. A decisão não ficaria restrita ao
chefe do Executivo, sendo tomada com a participação de representantes eleitos pelo povo para
dois Poderes distintos.
Esse entendimento já havia sido referendado pelo Supremo Tribunal Federal quando do
julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4029/DF 195 , proposta pela associação
nacional dos servidores do Ibama em face da Lei Federal nº 11.516/07, que dispõe sobre a
criação do ICMBio, autarquia que ficaria encarregada de conferir maior celeridade aos
procedimentos de licenciamento ambiental.
Dentre outras alegadas violações, a autora da ação sustentou que a medida provisória
que deu origem à lei não foi examinada pela comissão mista de deputados e senadores de que
trata o artigo 62, parágrafo 9º, da Constituição Federal196.
Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal entendeu que as comissões mistas e a
magnitude das funções das mesmas no processo de conversão de medidas provisórias decorrem
da necessidade, imposta pela Constituição Federal, de assegurar uma reflexão mais detida sobre
o ato normativo primário emanado pelo Poder Executivo, evitando que a apreciação pelo
plenário do órgão legislativo seja feita de maneira inopinada. O parecer desse colegiado
representa, portanto, em vez de mera formalidade, uma garantia de fiscalização pelo Poder
Legislativo do exercício atípico da função legiferante pelo Poder Executivo197.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL Nº 11.516/07. CRIAÇÃO DO
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE. LEGITIMIDADE DA
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DO IBAMA. ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO
NACIONAL. VIOLAÇÃO DO ART. 62, CAPUT E § 9º, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO EMISSÃO DE
PARECER PELA COMISSÃO MISTA PARLAMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 5º,
CAPUT, E 6º, CAPUT E PARÁGRAFOS 1º E 2º, DA RESOLUÇÃO Nº 1 DE 2002 DO CONGRESSO
NACIONAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA NULIDADE (ART. 27 DA LEI 9.868/99).
AÇÃO DIRETA PARCIALMENTE PROCEDENTE. (...) 4. As Comissões Mistas e a magnitude das funções das
mesmas no processo de conversão de Medidas Provisórias decorrem da necessidade, imposta pela Constituição,
de assegurar uma reflexão mais detida sobre o ato normativo primário emanado pelo Executivo, evitando que a
apreciação pelo Plenário seja feita de maneira inopinada, percebendo-se, assim, que o parecer desse colegiado
representa, em vez de formalidade desimportante, uma garantia de que o Legislativo fiscalize o exercício atípico
da função legiferante pelo Executivo. 5. O art. 6º da Resolução nº 1 de 2002 do Congresso Nacional, que permite
a emissão do parecer por meio de Relator nomeado pela Comissão Mista, diretamente ao Plenário da Câmara dos
Deputados, é inconstitucional. 6. A atuação do Judiciário no controle da existência dos requisitos constitucionais
de edição de Medidas Provisórias em hipóteses excepcionais, ao contrário de denotar ingerência
contramajoritária nos mecanismos políticos de diálogo dos outros Poderes, serve à manutenção da Democracia e
do equilíbrio entre os três baluartes da República. (BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4029,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 08/03/2012).
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O Supremo Tribunal Federal entendeu que a resolução do Congresso Nacional, que
permitia a emissão do parecer por meio de relator nomeado pela comissão mista diretamente ao
plenário da Câmara dos Deputados, é inconstitucional. Para a Suprema Corte, o parecer prévio
da comissão assume condição de instrumento indispensável para regularizar o processo
legislativo porque proporciona a discussão da matéria, uniformidade de votação e celeridade na
apreciação das medidas provisórias. Por essa importância, assentou que qualquer ato para
afastar ou frustrar os trabalhos da comissão, ou mesmo para substituí-los pelo pronunciamento
de apenas um parlamentar, padece de inconstitucionalidade198.
Como consequência natural a esse processo decisório complexo, a opção tomada tende
a ser mais acertada. A uma, porque será aberta à participação de mais órgãos e entidades
interessadas em contribuir para a discussão, sejam públicos ou privados. A duas, porque um
procedimento mais complexo permitirá a maturação necessária para a deliberação sobre tema
cujas consequências são sentidas por toda a população.
Acerca desse ponto, Jeremy Waldron 199 sustenta que o Poder Legislativo é uma
instituição democrática e especializada, sendo sua estrutura dedicada em sua grande parte à
elaboração e alteração de atos normativos. Mais do que isso, é transparente às pessoas em geral
que o Poder Legislativo exerce protagonismo no processo legislativo, visto que sua própria
existência passa pelo ato de fazer leis, fato esse que atrai a atenção das pessoas às atividades e
projetos em discussão no Parlamento.
O autor também pontua que, enquanto o Poder Legislativo é composto por centenas de
membros, o Poder Executivo é chefiado por uma única pessoa. Por óbvio, nem todos os
membros do Parlamento têm protagonismo ou exercem influência sobre seus pares, mas isso
não afasta o fato de que as decisões de um são muito mais compartilhadas do que as tomadas
pelo Poder Executivo200.
Além do aspecto quantitativo, os membros do Poder Legislativo são amadores, sendo
certo que o sistema demanda que os especialistas nos mais diversos assuntos convençam esses
amadores. O conhecimento não é igualmente distribuído, devendo os especialistas realizar um
esforço para convencer os membros do Parlamento201.
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Esse autor vai além, sustentando que a democracia representativa é uma alternativa
democrática mais interessante para a produção legislativa do que os próprios instrumentos de
participação popular direta, tais como o plebiscito e o referendo. Aponta os diversos problemas
práticos para a obtenção da posição de toda a população nos mais variados assuntos e a provável
ausência de suficiente debate sobre temas muitas vezes específicos como justificativa para tal
afirmação202.
Diante de todo o exposto, verificou-se o papel desempenhado pelo Poder Legislativo na
tomada de decisão por uma maior ou menor intervenção estatal na economia. Mais do que isso,
observou-se a consolidação da posição do Supremo Tribunal Federal acerca da extensão em
que a intervenção do Poder Legislativo nesse processo é necessária.
Superada essa análise dogmática, passa-se a seguir à abordagem do problema de
pesquisa deste trabalho, que investiga as implicações de uma maior intervenção estatal na
economia através de sociedades de propósito específico, em termos de controle na criação,
funcionamento e extinção dessas entidades.
Será descrito o atual funcionamento dos instrumentos de controle aplicados sobre a
criação, funcionamento e extinção das sociedades de propósito específico. Para isso, será
realizado um estudo de casos de quatro das principais estatais federais, de modo a avaliar em
concreto o controle exercido sobre as sociedades de propósito específico estatais. Em seguida,
e com base nos resultados do estudo empírico realizado, serão avaliadas as consequências nos
âmbitos criminal e ambiental da intervenção estatal na economia através de sociedades de
propósito específico. Com base nas conclusões obtidas, será possível avaliar as possíveis causas
para os problemas encontrados e propor soluções para um melhor controle dessas entidades.
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3

O CONTROLE DAS SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO
Nesta segunda parte do trabalho, tem-se por objetivo apresentar a resposta ao problema

de pesquisa proposto: quais as implicações de uma maior intervenção estatal na economia
através de sociedades de propósito, em termos de controle na criação, funcionamento e extinção
dessas entidades?
Mais especificamente, visa-se descrever o atual funcionamento dos instrumentos de
controle aplicados sobre a criação, funcionamento e extinção das sociedades de propósito
específico. Para isso, realiza-se um estudo de casos de quatro das principais estatais federais,
de modo a avaliar em concreto o controle exercido sobre as sociedades de propósito específico
estatais. Em seguida, e com base nos resultados do estudo empírico realizado, avaliam-se as
consequências nos âmbitos criminal e ambiental da intervenção estatal na economia através de
sociedades de propósito específico. Com base nas conclusões obtidas, torna-se possível avaliar
as possíveis causas para os problemas encontrados e propor soluções para um melhor controle
das SPE.
Tem-se por hipótese que a intervenção estatal na economia através de sociedades de
propósito específico, na forma em que é exercida atualmente, tem dificultado o controle dos
órgãos competentes para a fiscalização do emprego de recursos públicos. Os mecanismos de
controle são analisados pela compulsoriedade em sua existência e efetiva implementação, bem
como pela capacidade em concreto de evitar infrações das mais diversas naturezas.
Esta parte do trabalho não tem por objetivo a realização de teste da hipótese supracitada
com base no desenho institucional brasileiro, mas, sim, observar e descrever a atual estrutura
de controle aplicada às sociedades de propósito específico. Com o diagnóstico obtido, são
apontadas as possíveis causas para os problemas encontrados e propostas soluções para um
melhor controle das sociedades de propósito específico.
Para a obtenção da resposta ao problema de pesquisa proposto, o tópico 3.1 e seus
subtópicos apresentam estudo de casos de quatro das principais estatais federais, de modo a
avaliar em concreto a forma pela qual tem ocorrido o controle sobre suas sociedades de
propósito específico. Essa análise permite a apresentação de uma conclusão parcial, com a
avaliação dos resultados obtidos por meio da análise empírica.
O tópico 3.2 tem por objetivo apresentar as consequências negativas decorrentes do
atual sistema de controle exercido sobre as sociedades de propósito específico. Para isso, são
estudadas as implicações nos âmbitos criminal e ambiental da intervenção estatal na economia
através de sociedades de propósito específico.
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Por fim, o tópico 3.3 tem por finalidade avaliar as possíveis causas para os problemas
encontrados e propor soluções para um melhor controle das sociedades de propósito específico.
3.1

Os sérios problemas de controle das sociedades de propósito específico estatais
De uma forma geral, o controle burocrático não tem funcionado. A
principal causa de sua falha pode ser encontrada na inadequação dos
controles burocráticos para organizações empresariais. O controle
burocrático, de fato, é mais apropriado para atividades realizadas de
acordo com critérios específicos definidos pela lei de forma prévia,
onde tais controles servem para avaliar as alterações nas atividades de
acordo com os critérios predeterminados; isso não funciona se aplicado
a uma empresa que possui diferentes funções.
Sabino Cassesse203
Este tópico tem por objeto a realização de uma análise empírica, com base em estudo

de casos, que foram escolhidos tendo por base uma análise tanto quantitativa quanto qualitativa.
O aspecto quantitativo foi prestigiado porque são analisados casos envolvendo estatais que
criaram cento e setenta e três sociedades de propósito específico como instrumentos de
expansão de suas atividades na economia204. Já o aspecto qualitativo foi promovido pelo fato
de terem sido escolhidas para análise quatro das principais estatais federais (Eletrobras,
Petrobras, Caixa e Correios), cujos orçamentos anuais somam aproximadamente cento e vinte
e cinco bilhões de reais205.
Para observar as implicações de controle sobre as sociedades de propósito específico
dessas estatais principais, serão vistos e analisados relatórios da Controladoria-Geral da União
e precedentes do Tribunal de Contas da União e do Supremo Tribunal Federal, órgãos com
atribuição constitucional para o exercício dessa atividade.
3.1.1 Caso Eletrobras
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O artigo 74, inciso II, da Constituição Federal, prevê que cabe ao sistema de controle
interno “comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal (...)”206.
Em decorrência dessa atribuição constitucional, a Controladoria-Geral da União
realizou trabalho de avaliação dos resultados da gestão do Grupo Eletrobras207. Com base nele,
pode-se apontar os sérios problemas de controle nas sociedades de propósito específico do
Grupo Eletrobras.
O objetivo do trabalho da Controladoria-Geral da União foi avaliar o papel da Eletrobras
como holding na seleção, condução, acompanhamento e controle dos negócios das empresas
do Grupo Eletrobras realizados em parceria com empresas privadas e como parceira pública,
na gestão dos empreendimentos de geração e transmissão no exterior implantados por meio de
sociedades de propósito específico208.
O estudo deixa claro que a expansão do setor elétrico nacional tem se realizado
primordialmente por intermédio de investimentos feitos em parceria entre empresas controladas
pelo Poder Público e companhias privadas, que, a partir do conceito de projetos estruturados de
financiamento (project finance), constituem sociedades de propósito específico, geralmente sob
a forma de sociedades anônimas, para construir e operar novos ativos de geração e transmissão
de energia elétrica209.
No caso específico das empresas do Grupo Eletrobras, que desempenham um expressivo
papel na expansão do setor elétrico nacional, tem-se observado uma atuação
predominantemente pautada em participações por intermédio de sociedades de propósito
específico, cuja quantidade vem crescendo de forma intensa nos últimos anos. No período de
quatro anos (2011 a 2014) houve um crescimento de 69,71% no volume total investido em
sociedades de propósito específico em parceria com a iniciativa privada210.
Por outro lado, o modelo de gestão e governança desse tipo de parceria é novo e abrange
certas peculiaridades, pouco conhecidas e avaliadas no setor público. Nesse sentido, os
mecanismos de planejamento, gestão e controle utilizados pela estatal em relação aos
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empreendimentos estruturados sob a forma de sociedades de propósito específico precisam ser
capazes de contribuir para o alcance dos objetivos desse novo modelo de expansão211.
Nessa linha, o Plano Diretor de Negócios e Gestão 2015 – 2019 definiu, no que se refere
à gestão das parcerias público privadas, o estabelecimento de diretrizes de governança para as
sociedades de propósito específico e outras participações acionárias e a definição e implantação
de um modelo de gestão unificada para as SPE. Segundo esse plano, as estratégias definidas
objetivam aperfeiçoar as práticas de governança corporativa na gestão das sociedades de
propósito específico e outras participações acionárias, bem como proporcionar maior
rentabilidade e competitividade nos negócios212.
A preocupação do Grupo Eletrobras com as estratégias de associação com o setor
privado tem origem em dois fatores: o primeiro, a baixa rentabilidade dos empreendimentos,
inferior à taxa de rentabilidade mínima para leilões de geração e transmissão; e o segundo, o
resultado de fiscalizações pretéritas do Tribunal de Contas da União, da Controladoria Geral da
União e da Auditoria Interna da Eletrobras, nas quais foi apontada, em uníssono, a falta de
diretriz centralizada sobre os negócios envolvendo sociedades de propósito específico e os
consequentes riscos de tal deficiência.
Ante a falta de uniformidade quanto aos padrões mínimos a serem perseguidos nos
negócios, a holding instituiu um grupo de trabalho para o aprimoramento dos modelos de
governança e gestão para as empresas Eletrobras que possuem sociedades de propósito
específico, denominado GT de SPE. Criado em 28 de junho de 2013, por meio da resolução
RES-DEE-447/2013, o Grupo de Trabalho constatou que o processo de acompanhamento não
estruturado e a indefinição do papel da holding e das empresas Eletrobras dificultam o acesso,
o compartilhamento e o monitoramento das informações.
Após o diagnóstico da situação, o trabalho culminou com a elaboração do Manual das
SPE, publicado em 22 de abril de 2015, que traz o mapeamento dos processos de gestão das
parcerias, desde a concepção dos empreendimentos até sua operação. O documento contém
ainda diretrizes, normas gerais e modelos padrão de instrumentos vinculativos213.
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O Tribunal de Contas da União também enfrentou a questão e analisou em tomada de
contas o supracitado Manual das SPE elaborado pela Eletrobras214, que “contém as principais
atividades e práticas para o desenvolvimento de parcerias em SPE que agreguem valor para as
empresas Eletrobras e aperfeiçoem o seu modelo de gestão”.
O julgado foi o resultado da apreciação de auditoria operacional conduzida pela
Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro em Furnas Centrais
Elétricas S.A., subsidiária da Eletrobras, com o objetivo de avaliar os instrumentos e
mecanismos de planejamento, gestão e controle utilizados pela estatal para garantir o alcance
dos objetivos e dos resultados dos empreendimentos estruturados sob a forma de sociedades de
propósito específico215.
Os achados de auditoria consignados pela equipe de fiscalização constataram a
inexistência de orientação geral com diretrizes e normas formalizadas sobre gestão de
sociedades de propósito específico emanada pela controladora (Eletrobras); a ausência de
política ou norma formalmente instituída sobre o processo de seleção de parceiros para as SPE;
a insuficiência de regras sobre os processos de seleção e avaliação de desempenho dos
representantes de Furnas nas sociedades de propósito específico (conselheiros de administração
e fiscais); a fragilidade das estruturas internas de governança corporativa no âmbito das SPE; a
falta de regulamentação e controle para os casos de sociedades de propósito específico em que
os sócios de Furnas atuam também como fornecedores; e, por fim, a acentuada perda de
rentabilidade em projetos associados às sociedades de propósito específico216.
O relator registrou que, após a conclusão da auditoria, a Eletrobras publicou seu Manual
de SPE. Com isso, considerou que parte das necessidades identificadas pela equipe de
fiscalização havia sido suprida mediante a sua edição, restando, contudo, aprofundar sua análise
em confronto com os achados da auditoria, a fim de verificar se ainda há matérias que não foram
contempladas. Também determinou o acompanhamento pela unidade técnica da implementação
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das medidas constantes naquele normativo, para verificar se as regras nele estabelecidas serão
realmente colocadas em prática217.
No relatório da auditoria realizada em Furnas, o Tribunal de Contas da União havia
registrado a necessidade de que a estatal desenvolvesse sistemas informatizados relacionados
ao processo de acompanhamento e controle do desempenho das sociedades de propósito
específico de que participa. Outro ponto registrado pela unidade técnica quando da auditoria
operacional foi a ausência de política ou norma formalmente instituída sobre o processo de
seleção de parceiros para a formação das sociedades de propósito específico.
O Tribunal de Contas da União consignou que o Manual das SPE da empresa não
apresenta o nível de detalhamento adequado quanto a esse ponto, fazendo-se oportuno, então,
recomendar à Eletrobras que oriente suas subsidiárias que participam em sociedades de
propósito específico a elaborar e a implementar normas próprias e detalhadas no que tange ao
processo de seleção de parceiros. A auditoria operacional detectou, também, a inexistência de
conselho fiscal e de comitê de auditoria nas sociedades de propósito específico das quais Furnas
participa, o que contraria princípios básicos de boa governança corporativa218.
Com relação às parcerias constituídas anteriormente à vigência do Manual das SPE, o
Tribunal de Contas da União recomendou à Eletrobras que, em conjunto com suas subsidiárias,
elabore plano de ação e oriente seus representantes nas sociedades de propósito específico a
solicitar aos presidentes dos respectivos conselhos de administração a convocação de
assembleia geral para a instalação de conselho fiscal e de comitê de auditoria219.
Como se pode verificar, portanto, das fiscalizações conduzidas pela Controladoria-Geral
da União e pelo Tribunal de Contas da União, a despeito de ter havido uma melhora recente no
controle das sociedades de propósito específico da Eletrobras, a estatal ainda tem muito a
evoluir no que diz respeito ao controle de suas SPE.
3.1.2 Caso Petrobras
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Em setembro de 2016, o Tribunal de Contas da União proferiu acórdão em que aborda
o problema da ausência de políticas e orientações corporativas em relação à constituição de
sociedades de propósito específico pela Petrobras220.
O Tribunal de Contas da União constatou que a Petrobras desenvolvia projetos de
parcerias operacionais com agentes financeiros nacionais e internacionais e com empresas do
setor de petróleo e de energia com o objetivo de viabilizar os investimentos necessários nas
áreas de negócio em que atuava. Os projetos estruturados eram viabilizados por meio de
sociedades de propósito específico, cujas atividades eram, na essência, controladas pela
Petrobras, em razão dos compromissos contratuais com transferência de benefícios, riscos e
controles assumidos. Ao término de cada contrato, a Petrobras tinha o direito de exercer a opção
de compra dos ativos ou a totalidade das ações ordinárias das sociedades de propósito
específico221.
Desde o final da década de 1990, a empresa utiliza o modelo de sociedades de propósito
específico para o desenvolvimento de seus projetos de exploração e produção de
hidrocarbonetos, transporte de gás e refino, tais como: Marlim (1999), Cabiúnas (2000),
Espadarte-Voador-Marimbá (2000), Barracuda/Caratinga (2000), Albacora Japão (2000),
Albacora Petros (2001), Nova Marlim (2001), Pargo-Carapeba-Garoupa-Cherne-Congro
(2002), Projeto Malhas (2002), Projeto Urucu-Manaus (2004), Marlim Leste (2004), Mexilhão
(2005) e REVAP (2006)222.
A Petrobras chegou a controlar dezenove sociedades de propósito específico e, a partir
de 2005, passou a incluir essas empresas em suas demonstrações contábeis consolidadas. Até
2009, divulgava, por meio da nota explicativa de projetos estruturados, informações sobre as
sociedades de propósito específico, descrevendo os projetos, suas finalidades e garantias. A
partir de 2010, a empresa passou a divulgar a listagem das sociedades de propósito específico
somente na nota explicativa de base de consolidação, detalhando para cada SPE o seu país de
origem, sua atividade e segmento223.
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A estatal adotou a estratégia de financiamento por meio de sociedades de propósito
específico em razão de restrições orçamentárias, visto que, até o final de 2008, foi realizado o
contingenciamento bancário ao setor público, que não permitia que a Petrobras contratasse
financiamento diretamente com o BNDES224.
Com o fim da referida restrição, as empresas do grupo passaram a poder celebrar
contratos de financiamento com o BNDES. Com isso, a Petrobras incorporou a maioria de suas
sociedades de propósito específico, sendo atualmente controladora de três SPE. Ressalta-se,
contudo, que através de apenas uma dessas sociedades de propósito específico foram firmados
contratos com fornecedores que somaram bilhões de reais, o que demonstra a relevância dessa
estrutura para a empresa225.
Quando questionada pelo Tribunal de Contas da União acerca da existência de políticas
ou orientações internas em relação à constituição e extinção de sociedades de propósito
específico, a Petrobras ressaltou que não havia qualquer regulamento interno com diretrizes
para tanto. O Tribunal, então, concluiu pela necessidade de a Petrobras possuir políticas e
orientações corporativas em relação à constituição e extinção de sociedades de propósito
específico, de modo a evitar conflitos de interesse, bem como para que tais normas contribuam
com a melhoria e a transparência da gestão. A decisão da Corte de Contas, portanto, está
alinhada com aquela proferida em relação à Eletrobras, e evidencia que o problema não é
pontual226.
Mais especificamente, o Tribunal de Contas da União recomendou à Petrobras que
estabeleça políticas corporativas e normas em relação à criação e extinção de sociedades de
propósito específico, especificamente quanto a: (i) procedimentos, prazos e responsabilidades
das etapas dos processos de seleção e indicação dos representantes da empresa nas SPE; (ii)
definição da natureza dos critérios técnicos a serem cumpridos no processo de seleção dos
representantes; (iii) definição das características e competências necessárias para os
conselheiros representantes das empresas do Sistema Petrobras em suas SPE; (iv) especificação
do limite máximo de número de conselhos de SPE em que um mesmo representante pode atuar;
(v) definição sobre a qualificação mínima necessária dos representantes; (vi) regras sobre a
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percepção de remuneração e vantagens no exercício dessas funções; (vii) regras sobre
impedimentos e restrições à atuação como conselheiro em SPE; (viii) mecanismos de controle
e acompanhamento do desempenho dos representantes em SPE; (ix) planos e regras sobre
capacitação dos representantes das empresas do Sistema Petrobras em SPE; (x) forma e casos
de auxílio jurídica a ser prestada aos representantes do Sistema Petrobras em SPE; (xi) situações
excepcionais que devam ser objeto de tratamento diferenciado; e xii) prazo máximo de
participação e recondução dos representantes da estatal nos conselhos das SPE227.
Além disso, o Tribunal de Contas da União determinou a instituição de códigos de ética
e conduta e normas e políticas sobre contratação de bens e serviços, a ser implementada nas
sociedades de propósito específico existentes ou nas que forem instituídas, em consonância com
os normativos internos da Petrobras. Essas normas devem ser enquadradas em critérios de
materialidade, risco e relevância, em consonância com a recomendação contida no Código das
Melhores Práticas de Governança do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, de modo
a contribuir com a gestão dos riscos e com o sistema de controle interno228.
Em atendimento à determinação do Tribunal de Contas da União, a Petrobras divulgou,
em 29 de outubro de 2018, as novas medidas de controle interno que foram tomadas para
aprimorar a prevenção e o combate à corrupção, flagelo que se mostrou muito presente no
âmbito de suas sociedades de propósito específico.
A empresa se comprometeu a colaborar ativamente com as investigações criminais em
curso; responsáveis por irregularidades foram punidos internamente e estão respondendo na
Justiça; foram recuperados mais de R$ 3 bilhões do dinheiro desviado dos cofres da empresa;
foi criado um canal interno de denúncias independente; foram contratados especialistas
reconhecidos pelo combate à corrupção para ajudar a reprimir e prevenir novos delitos; não é
mais permitido que nenhum executivo contrate nada sozinho, diluindo a responsabilidade e
dificultando a cooptação de seus empregados; todo fornecedor deve passar por uma análise de
integridade para fazer negócios com a empresa, de modo a avaliar todo o seu histórico de
atuação profissional; dentre outras medidas229.
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Ainda é cedo para avaliar com exatidão os resultados da nova política de controle interno
da Petrobras. No entanto, o mero fato de haver uma política interna de controle, respaldada por
instituições externas especializadas, já demonstra uma evolução em comparação ao passado
recente da empresa.
3.1.3 Caso Caixa
No acórdão 894/2015, o Tribunal de Contas da União examinou a regularidade do
processo de aquisição, pela Caixa Participações S.A, de participações acionárias nas empresas
MGHSPE Empreendimentos e Participações S.A, atual Branes, e MROSPE Empreendimentos
e Participações S.A., atual Habitar230.
A despeito de não ser o objeto principal da discussão dos autos, o Tribunal de Contas da
União analisou as práticas levadas a efeito pela Caixa Econômica Federal no sentido de
constituir empresas em parceria com entidades privadas, de modo a avaliar com quais intenções
a estatal vem se empregando desse expediente. O foco de análise do Tribunal foram as
sociedades de propósito específico utilizadas pela Caixa231.
Conforme consta no PS DE Desenvolvimento Empresarial 031/12 232, documento de
autoria da própria Caixa, “a estratégia escolhida pela área de habitação da CAIXA foi de
transferir toda a atividade de processamento do crédito imobiliário para a nova empresa com
maior flexibilidade na gestão e foco exclusivo nesta atividade”. Tal expediente, que transfere a
uma sociedade de propósito específico toda a atividade de processamento do crédito imobiliário
da estatal, revela claramente a intenção da Caixa no sentido de que a atividade em foco não se
submeta às leis que regem as atividades das estatais233. A empresa visa, em seus próprios termos,
uma “maior flexibilidade na gestão”.
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O relator do processo no Tribunal de Contas da União observou que tal estratégia tem
sido largamente difundida, no sentido de as empresas estatais federais utilizarem-se de
empresas privadas, em especial, sociedades de propósito específico, para alcançarem parte de
seus objetivos. Ele questionou não somente a viabilidade dessa prática, mas, também, sua
aderência ao ordenamento jurídico, devido aos riscos intrínsecos que envolve. Como exemplo,
citou o risco de descontrole das contratações diretas no âmbito das empresas estatais, em clara
afronta aos princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público, e o risco de
responsabilização da entidade estatal pelos danos causados por atos praticados com abuso de
poder no âmbito da empresa em que detém participação acionária, nos termos do art. 117 da
Lei 6.404/1976234.
Pontuou, também, que a partir da leitura dos artigos 37, inciso XXI, e 173, parágrafo 1º,
caput e inciso III, da Constituição Federal, em conjunto com os artigos 1º, parágrafo único, e
119 da Lei 8.666/1993, não se depreende que as empresas estatais estariam afastadas da
exigência de licitação, mas apenas que fariam jus a um estatuto próprio ou a um regime
simplificado. Nesse sentido, os órgãos e entidades da Administração devem valer-se dos
instrumentos próprios e adequados para cada finalidade235.
Por isso, considerou estar diante da prática de ato administrativo contrário à legislação
que rege a matéria, cabendo a adoção de providências que compõem a esfera de atribuições
institucionais do Tribunal de Contas da União, de forma a conferir efetividade ao exercício das
competências que lhe foram diretamente outorgadas pelo texto constitucional, no que foi
seguido pela maioria da Corte236.
Assim, o Tribunal de Contas da União determinou o desfazimento de todos os atos
relativos à aquisição de participação acionária, pela Caixa, na empresa MGHSPE
Empreendimentos e Participações S.A., vedando, portanto, a transferência da atividade de
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processamento do crédito imobiliário da empresa estatal para uma sociedade de propósito
específico237.
No âmbito de mais uma empresa estatal relevante, portanto, foram constatados
problemas na utilização de sociedades de propósito específico. No caso da Caixa, chama a
atenção a menção expressa por parte da empresa à utilização dessa roupagem societária com o
objetivo de obter maior “flexibilidade”, o que, para o Tribunal de Contas da União, representa
tentativa de burla aos instrumentos de controle aplicáveis às empresas estatais.
3.1.4 Caso Correios
No acórdão 1985/2015, o Tribunal de Contas da União avaliou possíveis irregularidades
em potencial contratação direta da empresa de transporte aéreo de cargas Rio Linhas Aéreas
S/A (“Rio LA”) pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (“ECT”), para a realização
do transporte aéreo de carga postal238.
Neste caso, a ECT valeu-se de mecanismo muito semelhante à constituição de SPE. A
despeito de não utilizar a roupagem de sociedade de propósito específico, fez uso de outra
sociedade privada para atingir os mesmos objetivos que as estatais analisadas anteriormente
buscam nas SPE.
Como bem pontuou o Ministro relator, tem sido largamente difundida no âmbito das
empresas estatais a estratégia de utilização de empresas privadas, sejam sociedades
empresariais anteriormente ou recém constituídas, sob a roupagem ou não de sociedades de
propósito específico, para alcançarem parte de seus objetivos239. Assim, a despeito de o caso
não versar especificamente sobre o uso de sociedade de propósito específico pela ECT para
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intervenção na economia, seu estudo é importante para deixar claro mecanismo correlato que
também é utilizado para atingir os mesmos objetivos240.
Segundo a ECT, a principal motivação para a aquisição da Rio LA foi a possibilidade
de contratá-la diretamente, com base no art. 24, inc. XXIII, da Lei 8.666/1993, para substituir
os atuais contratos de serviço, mantendo o preço contratado compatível com os valores de
mercado241. Assim como no caso da Caixa242, portanto, a estatal deixou clara suas intenções
com a operação.
Em resumo, a tese defendida pela ECT é de que a Rio LA seria uma empresa privada,
não sujeita às disposições aplicáveis às empresas estatais, como realização de licitação e
prestação de contas ao Tribunal de Contas da União, mas controlada pela ECT, no sentido do
direito privado. Na visão da ECT, isso justificaria a utilização da hipótese de dispensa de
licitação para contratos entre empresas públicas e suas controladas com base no inciso XXIII
do art. 24, da Lei 8.666/1993, que autoriza a dispensa “na contratação realizada por empresa
pública ou sociedade de economia mista com suas subsidiárias e controladas, para a aquisição
ou alienação de bens, prestação ou obtenção de serviços (...)”243.
No entanto, dentre todos os dispositivos do art. 24 da Lei 8.666, o inciso XXIII apresenta
o maior potencial de perigo ao regime licitatório. A interpretação ampliativa do dispositivo
permitiria a eliminação da observância da licitação no âmbito das sociedades de economia mista
e empresas públicas. Assim se passaria porque todas as necessidades essenciais e relevantes
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dessas entidades poderiam ser atendidas por meio de serviços e bens ofertados por outras
empresas, nas quais houver participação minoritária244.
O Tribunal de Contas da União considerou essa solução descabida, visto que sua
aplicação configuraria a frustação da vontade constitucional e da disciplina legislativa. Por tudo
isso, entendeu que a participação minoritária da entidade administrativa em uma sociedade
privada não pode ser o veículo para eliminar a exigência de licitação245.
A utilização de roupagem diversa das sociedades de propósito específico, utilizadas
pelas outras estatais antes estudadas, mas com objetivo semelhante, resultou, portanto, em
censura semelhante quando da avaliação da operação pelo Tribunal de Contas da União.
O relator ressaltou que o problema não se verifica quando houver controle sobre uma
sociedade privada. Elimina-se o obstáculo porque a existência do controle por parte de uma
entidade administrativa acarretará na obrigatoriedade de licitação no âmbito da sociedade
controlada, por força do art. 1º, parágrafo único, da Lei 8.666/1993. Portanto, todos os
instrumentos de controle desenvolvidos no âmbito da controladora deverão ser observados no
nível da controlada246.
Assim, a prevalecer o entendimento de que a Rio LA é uma empresa privada, não sujeita
aos controles e dispositivos do direito público, como alegado pela ECT, resta claro que a
contratação direta da Rio LA pela ECT, com base no inciso XXIII do artigo 24 da Lei
8.666/1993, configura uma burla ao dever constitucional de licitação e uma afronta aos
princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade, dentre outros247. Seria, então, apenas um
mecanismo diverso das sociedades de propósito específico para tentar contornar os mecanismos
de controle aplicáveis.
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Ressalta-se que, no âmbito do Tribunal de Contas da União, existem outros processos
de objeto semelhante ao tratado no presente tópico, qual seja, uma empresa estatal que adquire
participação significativa, porém sempre minoritária, em outra empresa privada e,
posteriormente, firma contrato direto com essa empresa baseando-se na dispensa de licitação
prevista para controladas de empresas estatais na Lei Geral de Licitações248.
Nesse sentido, tal como no processo da Caixa analisado acima, os argumentos trazidos
pela ECT para defender o modelo de negócio escolhido parecem indicar que a principal
vantagem da aquisição da Rio LA será a não submissão da nova empresa ao regime jurídico
aplicável às empresas estatais249.
Além disso, a pretensão da ECT de contratar com dispensa de licitação essa empresa de
transporte aéreo também representa uma ilegalidade frente ao disposto na Lei Geral de
Licitações, pois se a Rio LA for mesmo uma empresa privada, como alegam os Correios, ela
não poderia ser contratada com fundamento no inciso XXIII do art. 24 da Lei 8.666/1993, que
se aplica exclusivamente às empresas estatais, conforme doutrina e jurisprudência do Tribunal
de Contas da União250.
Por todos esses motivos, o Tribunal de Contas da União concluiu que o ato
administrativo da ECT de adquirir participação acionária na Rio LA tinha como motivação a
pretensão de praticar uma ilegalidade. Mais especificamente, visava contratar diretamente
empresa privada utilizando-se da dispensa de licitação prevista no inciso XXIII do artigo 24 da
Lei 8.666/1993, aplicável às empresas estatais controladas por estatais. Por isso, o Tribunal de
Contas da União reputou ilegal a motivação utilizada pela ECT para a realização do negócio
jurídico251.
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Assim, constatou que o modelo escolhido pela ECT, que implica a aquisição de
participação acionária minoritária na empresa privada Rio LA tão somente para contratá-la
diretamente com base na dispensa de licitação prevista para as controladas de estatais, afronta
o princípio constitucional de licitação e contraria o disposto no artigo 24, inciso XXIII, e no
artigo 1º, parágrafo único, ambos da Lei 8.666/1993, além de representar um significativo risco
de lesão ao Erário e ao interesse público. Com base nesses argumentos, o Tribunal de Contas
da União vedou a operação252.
Como se pode observar do caso dos Correios, portanto, a despeito de as empresas
estatais terem se valido, principalmente, das sociedades de propósito específico para tentar
escapar dos mecanismos de controle aplicáveis, fato é que não ficaram restrita a essa roupagem
societária para atingir esse objetivo.
3.1.5 Conclusão parcial
Neste capítulo, foi realizada uma análise empírica, com base em estudo de casos, que
foram escolhidos tendo por base uma análise tanto quantitativa quanto qualitativa. O aspecto
quantitativo foi prestigiado porque são analisados casos envolvendo estatais que criaram cento
e setenta e três sociedades de propósito específico como instrumentos de expansão de suas
atividades na economia 253 . Já o aspecto qualitativo foi promovido pelo fato de terem sido
escolhidas para análise quatro das principais estatais federais (Eletrobras, Petrobras, Caixa e
Correios), cujos orçamentos anuais somam aproximadamente cento e vinte e cinco bilhões de
reais254.
No caso da Eletrobras, ficou claro que a expansão do setor elétrico nacional tem se
realizado primordialmente por intermédio de investimentos feitos através de parcerias entre
empresas controladas pelo Poder Público e companhias privadas, que constituem sociedades de
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propósito específico, geralmente sob a forma de sociedades anônimas, para construir e operar
novos ativos de geração e transmissão de energia elétrica255.
Essa expansão não veio acompanhada de orientações gerais com diretrizes e normas
formalizadas sobre a gestão de sociedades de propósito específico. Também se constatou a
ausência de políticas ou normas formalmente instituídas sobre o processo de seleção de
parceiros para as sociedades de propósito específico e a insuficiência de regras sobre os
processos de seleção e avaliação de desempenho de seus representantes.
A fragilidade das estruturas internas de governança corporativa no âmbito dessas
sociedades, associada à falta de regulamentação e controle para os casos de sociedades de
propósito específico em que os sócios da Eletrobras atuam também como fornecedores, levaram
à acentuada perda de rentabilidade em projetos associados a sociedades de propósito
específico256.
No caso da Petrobras, foi constatado que a empresa desenvolvia projetos de parcerias
operacionais com agentes financeiros nacionais e internacionais e com empresas do setor de
petróleo e de energia com o objetivo de viabilizar os investimentos necessários nas áreas de
negócio em que atuava. Os projetos estruturados eram viabilizados por meio de sociedades de
propósito específico, cujas atividades eram, na essência, controladas pela Petrobras, em razão
dos compromissos contratuais com transferência de benefícios, riscos e controles assumidos.
Assim como ocorrido com a Eletrobras, foi constatada a ausência de políticas e
orientações corporativas em relação à constituição de sociedades de propósito específico. A
própria Petrobras ressaltou que não havia, até o final de 2018, qualquer regulamento interno
com diretrizes para tanto, a despeito de já ter chegado a controlar dezenas de sociedades de
propósito específico257.
No caso da Caixa, a estratégia escolhida por sua área de habitação foi a de transferir
toda a atividade de processamento do crédito imobiliário para uma sociedade de propósito
específico, com maior flexibilidade na gestão e foco exclusivo nesta atividade. A transferência
a uma sociedade de propósito específico de toda uma área relevante de atuação da estatal revela
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a intenção da Caixa em não se submeter às leis que regem as atividades das estatais 258 . A
empresa visa, em seus próprios termos, uma “maior flexibilização na gestão” 259.
A conduta da Caixa representou desvio de finalidade na utilização das sociedades de
propósito específico, tendo em vista que a criação dessas sociedades não pode ser fundamentada
única e exclusivamente pela implementação de mecanismos mais “flexíveis” de controle, razão
pela qual o Tribunal de Contas da União vedou a realização da operação.
Conclusão semelhante pode ser aplicada aos Correios, que, tal como verificado no caso
da Caixa, também pretenderam adotar um modelo de negócio cuja principal vantagem era a não
submissão das empresas criadas ao regime jurídico aplicável às empresas estatais260.
O estudo de casos realizado evidenciou que as sociedades de propósito específico têm
sido instrumento muito utilizado para a intervenção na economia. Sua utilização, contudo, é
muitas vezes questionada pelos órgãos de controle em razão de desvio de finalidade. Não se
questiona, portanto, a possibilidade de utilização das sociedades de propósito específico pelas
estatais, mas, sim, o seu emprego tendo por única finalidade a submissão a mecanismos menos
rígidos de controle.
3.2

As consequências da flexibilização do controle sobre a expansão estatal na

economia através de sociedades de propósito específico
3.2.1 Implicações criminais
A expansão das estatais federais através de sociedades de propósito específico trouxe
sérios reflexos na seara criminal. São analisados, a seguir, os casos paradigmáticos das quatro
estatais estudadas neste trabalho: Eletrobras, Petrobras, Caixa e Correios.
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O conjunto de empresas do Grupo Eletrobras, com patrimônio superior a R$ 60 bilhões,
está sob investigação por iniciativa coordenada entre o Ministério Público Federal, o Tribunal
de Contas da União e a Polícia Federal261.
Antes dessa iniciativa, as sociedades de propósito específico da estatal não haviam sido
alvo de qualquer tipo de fiscalização criminal por parte de órgãos federais de controle, a
despeito de concentrarem uma parcela relevante do investimento total do grupo Eletrobras e
somarem R$ 13,2 bilhões em negócios na órbita de quatro das subsidiárias da estatal
(Eletronorte, Chesf, Eletrosul e Furnas)262.
Em algumas delas, a maior parte do capital e dos investimentos teve origem nos cofres
públicos, não apenas via grupo Eletrobras, mas também por empresas como Banco do Brasil,
Cemig, Vale, BNDESPar e seus respectivos fundos de pensão. É o caso da sociedade de
propósito específico responsável pela construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, que tem
dois terços de seu capital aportados por empresas estatais e seus fundos de pensão, além de R$
22,5 bilhões em créditos do BNDES263.
Instado a se manifestar sobre o caso, o Tribunal de Contas da União considerou muito
expressivo o aumento de custos dessa usina, que passou da previsão inicial de R$ 19 bilhões
para R$ 33 bilhões, tudo isso com apenas 64% de suas obras executadas264.
Conforme já exposto neste trabalho, os auditores observaram que as subsidiárias da
Eletrobras e respectivos fundos de pensão não possuíam regras de controle sobre suas
sociedades de propósito específico. Na auditoria, foi comprovada a existência de esquemas de
corrupção, com propinas e sobrepreços de várias empresas envolvidas na Operação Lava-Jato
e contratadas por essas sociedades de propósito específico265.
Mais especificamente, a investigação do Tribunal de Contas da União originou-se de
representação formulada pelo Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Contas da
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União, mediante a qual foi solicitada a realização de “procedimento de fiscalização de modo a
averiguar se a prática irregular identificada durante a operação nominada como Lava-Jato
estendeu-se às empresas estatais do setor elétrico”266.
Foi solicitado às estatais do grupo Eletrobras que encaminhassem informações acerca
dos empreendimentos já em fase de implantação em que as estatais do grupo participassem,
majoritária ou minoritariamente, por meio de sociedades de propósito específico. Realizou-se
também levantamento das sociedades de propósito específico do setor elétrico que possuem
como sócias em contratos de execução de obras e serviços empresas do grupo Eletrobras e
empresas relacionadas na Operação Lava-Jato267.
No setor elétrico, foram encontradas seis sociedades de propósito específico com sócias
estatais que contrataram empresas relacionadas à Operação Lava-Jato. Dessas, quatro em
grandes obras de construção de usinas hidroelétricas e duas em linhas de transmissões.
Destacam-se dois megaempreendimentos estruturantes para o setor elétrico, as usinas
hidrelétricas de Jirau e Belo Monte268.
Chamou a atenção do Tribunal de Contas da União o fato de os investimentos previstos
para a construção de Jirau terem sido estimados em R$ 8,7 bilhões e custarem, efetivamente,
segundo informações fornecidas pela própria Eletrobras, R$ 20,1 bilhões. Da mesma forma,
houve elevação expressiva dos investimentos para a construção de Belo Monte, que saíram de
R$ 19 bilhões para R$ 33 bilhões269.
No caso de Belo Monte, verificou-se o envolvimento das principais empresas
relacionadas à Operação Lava-Jato nas obras de construção, havendo o agravante da grande
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predominância de capital de origem pública, seja por meio de aportes diretos de estatais federais
ou estaduais, seja em razão de aportes de fundos de pensão provenientes de estatais federais,
ou mesmo as vultosas quantias obtidas junto ao BNDES para financiamento do projeto, que
somaram R$ 22,5 bilhões270.
O Tribunal de Contas da União constatou que os elevados incrementos dos
investimentos previstos nos megaempreendimentos hidroelétricos, em combinação com os
deságios praticados nos leilões de outorga, conduziram à inviabilidade econômico-financeira
desses projetos. Além disso, pontuou que o aumento no nível de investimento resulta em saídas
de caixa maiores no início da concessão, enquanto que a redução das tarifas impacta
diretamente nas receitas auferidas ao longo da concessão. As projeções do Tribunal de Contas
da União indicam taxas de retorno negativas para os empreendimentos de Santo Antônio e Jirau
e próxima a zero no de Belo Monte, o que implicaria prejuízos para as entidades públicas
participantes das sociedades de propósito específico271.
Além disso, considerou bastante sintomático o elevado incremento observado nos
investimentos dos megaempreendimentos do setor hidrelétrico, o que levou o nível de
rentabilidade das sociedades de propósito específico a valores próximos a zero. Para o Tribunal
de Contas da União, o descontrole por parte das estatais sobre as decisões de investimentos e
contratações realizadas pelos controladores das sociedades de propósito específico pode ser a
causa determinante para o fato272.
A Corte de Contas pontuou que o descontrole dos acionistas estatais sobre os
investimentos e os contratos firmados pelas sociedades de propósito específico aumentam o
risco de comportamento oportunista dos controladores em conluio com empresas construtoras.
Tal risco se potencializa pela já existência de comprovados esquemas de corrupção com
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propinas e sobrepreços envolvendo construtoras envolvidas na Operação Lava-Jato e
contratadas por essas sociedades de propósito específico 273.
O fato de que, em 2012, os aportes das estatais do Grupo Eletrobras em sociedades de
propósito específico ultrapassaram os recursos investidos diretamente pela estatal principal
evidencia a relevância da questão. O volume de recursos investidos diretamente tem se mantido
constante ao longo dos anos, em contraste com a tendência de aumento das inversões
financeiras realizadas em sociedades de propósito específico 274.
Problema semelhante foi constatado na Petrobras, que criou "empresas de papel" para
construir e operar a rede de gasodutos Gasene, conforme constatação da Agência Nacional de
Petróleo reproduzida pelo Tribunal de Contas da União. O trecho do empreendimento fica na
Bahia e, de acordo com técnicos do Tribunal de Contas da União, teve os custos superfaturados
em mais de 1.800%275.
Além disso, um suposto laranja figuraria à frente da empresa, responsável por
investimentos de R$ 6,3 bilhões, o que apenas corrobora o aspecto de fachada do
empreendimento. Trata-se de uma sociedade de propósito específico com capital privado,
administrada por uma empresa chinesa contratada sem licitação e com comprovados gastos
públicos276.
Além de superfaturamento, os técnicos apontaram dispensa ilegal de licitação,
inexistência de projeto básico e pagamento sem a prestação do serviço 277 . Outro ponto
facilitador de corrupção a ser destacado foi a ausência de competição para a escolha dos
parceiros privados com quem as estatais vão constituir as sociedades de propósito específico.
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Se não há a exigência de licitação para a constituição da sociedade, interesses escusos podem
sobressair ao interesse público quando da escolha do parceiro privado.
Mais especificamente, o Tribunal de Contas da União constatou 278 , ao longo dos
trabalhos de levantamento, a inexistência de composições analíticas de preços unitários dos
serviços contratados; a existência de preços de vários serviços superiores aos preços de
mercado; a contratação de empresa para construção de gasoduto sem prévio procedimento
licitatório; dentre outros. Esses achados motivaram a audiência dos responsáveis envolvidos,
bem como determinações para o alinhamento do processo de contratação no âmbito da
sociedade de propósito específico da Petrobras responsável pelos problemas.
A Caixa, por sua vez, também foi alvo do Tribunal de Contas da União279. A estatal
constituiu uma sociedade de propósito específico, virou sócia da empresa criada e contratou
sem licitação um empreendimento criado para a prestação de serviços de tecnologia da
informação da ordem de R$ 1,2 bilhão.
Mais especificamente, a Caixa estruturou um empreendimento privado que tem como
sócia majoritária a IBM Brasil, detentora da tecnologia de processamento de crédito imobiliário,
e depois contratou a empresa criada. Pareceres técnicos do Tribunal de Contas da União
apontaram “obscuridade” dos critérios que levaram à escolha da IBM como “real e final
prestadora dos serviços que a Caixa pretende contratar, em aparente ofensa ao princípio da
impessoalidade”280.
O Tribunal de Contas da União assentou que a CaixaPar, o Funcef, fundo de pensão dos
empregados da Caixa, e a IBM Brasil se uniram para a constituir a MGHSPE Empreendimentos
e Participações S.A., hoje denominada Branes, estabelecida sob a roupagem de uma sociedade
de propósito específico281.
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A intenção da Caixa seria a terceirização de parte do processo de concessão de crédito
imobiliário, mercado no qual a instituição tem ampla vantagem em relação a seus concorrentes,
com mais de 80% de participação no mercado, em um negócio de cerca de R$ 1,2 bilhão ao
longo de cinco anos. O Tribunal de Contas da União alertou para o risco de “descontrole de
contratações diretas” de sociedades de propósito específico, por dispensa ou inexigibilidade de
licitação, com potenciais consequências na esfera criminal. Isso poderia ocorrer em áreas
complementares às do setor financeiro, como transporte de valores e automação bancária282.
No âmbito dos Correios, mais especificamente do Postalis, seu fundo de pensão, o
instituto da sociedade de propósito específico foi essencial para a implementação de projeto
fraudulento que gerou enormes prejuízos à estatal.
De acordo com o Tribunal de Contas da União 283 , com o objetivo de assumir a
Universidade Gama Filho (UGF), que à época passava por dificuldades financeiras, o Grupo
Galileo Administração de Recursos Educacionais S/A (“Galileo Educacional”), optou pela
captação de recursos, na ordem de cem milhões de reais, por meio da emissão de debêntures.
No entanto, para a emissão das citadas debêntures, a Galileo Educacional constituiu uma
sociedade de propósito específico, denominada Galileo SPE Gestora de Recebíveis S/A. Tal
medida teve por objetivo permitir a compra por entidades fechadas de previdência
complementar, como o Postalis, de mais de 25% dos títulos emitidos, nos termos da exceção
prevista à época na Resolução CMN 3.792/2009284.
O Tribunal de Contas da União entendeu que os estudos desenvolvidos e utilizados pelo
Postalis na decisão pelo investimento não possuíam a abrangência e a profundidade necessárias
para evidenciar o elevado grau de risco da aplicação em análise, mostrando-se bastante seletivo
nas informações coletadas. Uma avaliação um pouco mais detalhada do investimento poderia
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ter demonstrado os reais riscos envolvidos na operação, evitando, assim, o prejuízo milionário
sofrido pelo fundo de pensão dos Correios com a extinção da universidade285.
Com a forçada paralisação das atividades acadêmicas da UGF, tornou-se inviável não
somente o pagamento das debêntures emitidas, como também a execução da garantia,
assumindo o Postalis, de forma integral, um prejuízo milionário286. A conduta dos gestores
responsáveis pela operação está sob investigação, com potenciais implicações criminais.
A despeito de não serem os únicos, os casos da Eletrobras, Petrobras, Caixa e Correios
podem ser utilizados como paradigmas para evidenciar que a intervenção estatal na economia
através de sociedades de propósito específico, na forma em que é exercida atualmente, tem
dificultado o controle dos órgãos competentes para a fiscalização do emprego de recursos
públicos. Em todas as estatais supracitadas, a dificuldade no exercício do controle parece ter
facilitado a prática de crimes, com prejuízos relevantes aos cofres das empresas estatais.
3.2.2 Implicações ambientais
A seara ambiental também não passou incólume pela expansão das sociedades de
propósito específico verificada no país. Veja-se o caso paradigmático da usina hidrelétrica de
Belo Monte, detalhado abaixo.
A Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A. ("Belo Monte") é uma sociedade de
propósito específico. A empresa foi criada pelas empresas State Grid Brazil Holding S.A.,
Furnas Centrais Elétricas S.A. e Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A., com vistas a
desenvolver concessão objeto de leilão de transmissão da Agência Nacional de Energia Elétrica
- ANEEL287.
A viabilidade ambiental do projeto foi emitida pelo Ibama, por meio da Licença Prévia
nº 506/2015, de 20 de maio de 2015. Em 05 de outubro de 2015, por meio da Licença de
Instalação nº 1080/2015, foi autorizado à empresa implantar as estações conversoras e canteiros
principais. A licença de instalação para a linha de transmissão e canteiros auxiliares foi liberada
em janeiro de 2016 pelo Ibama. Em 17 de novembro de 2016, por meio da Licença de Instalação
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nº 1136/2016, foi autorizado à sociedade de propósito específico implantar as linhas de eletrodo
nas subestações. Em 04 de dezembro de 2017, por fim, por meio da Licença de Operação nº
1414/2017, foi autorizado à sociedade a entrada em operação288.
Em tese, portanto, todos os requisitos ambientais para uma adequada exploração da
região foram devidamente preenchidos. No entanto, a despeito da obtenção de todas as licenças
necessárias ao empreendimento, pesquisas 289290 já demonstram consequências ambientais
negativas relevantes para a pesca na região, diretamente relacionadas à implementação da usina
de Belo Monte.
Estudo elaborado pelo Instituto Socioambiental (“ISA”)291 traz muitos detalhes acerca
dos impactos de Belo Monte sobre a pesca na região da usina. Ele deixa claro que os principais
impactos ambientais relatados pelos pescadores são a claridade, as explosões, a turbidez da
água, a dragagem do leito do rio e de praias, o aterramento de praias e igarapés, a constante
movimentação de embarcações e a extinção de locais de alimentação e reprodução da fauna.
Tais impactos repercutiram na supressão de importantes áreas de pesca, na queda da atividade
produtiva e na interdição de trechos do rio para a navegação.
Nesse sentido, um dos grandes impactos não previstos no estudo de impacto ambiental
da usina de Belo Monte foi o registro da morte de 16,2 toneladas de peixes durante o processo
de enchimento do reservatório. Esse impacto ambiental tem consequências imensuráveis e pode
ter sido a causa da extinção de espécies da biodiversidade fluvial292.

Belo Monte Transmissora de Energia. Relação com Investidores. Demonstrações Financeiras de 2018. Acesso
em 31.07.2019. Disponível em http://www.bmte.com.br/wp-content/uploads/2019/04/DFs-Auditadas-2018.pdf
289
INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. Atlas dos impactos da UHE Belo Monte sobre a pesca. Acesso em
06.09.2019. Disponível em
https://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/nsa/arquivos/atlas-pesca-bm.pdf
290
FITZGERALD, Daniel B., Mark H. Sabaj Perez, Leandro M. Sousa, Alany P. Gonçalves, Lucia Rapp
Py-Daniel, Nathan K. Lujan, Jansen Zuanon, Kirk O. Winemiller, John G. Lundberg. Diversidade e estrutura
das comunidades de peixes que habitam as corredeiras do Rio Xingu: implicações para a conservação diante
do desenvolvimento de uma hidrelétrica de grande escala. Disponível em
https://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/nsa/arquivos/diversidade_e_estrutura_das_co
munidades_de_peixes_que_habitam_as_corredeiras_do_rio_xingu_implicacoes_para_a_conservacao_diante_do
_desenvolvimento_de_uma_hidreletrica_de_grande_escala_2.pdf
291
INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. Atlas dos impactos da UHE Belo Monte sobre a pesca. Acesso em
06.09.2019. Disponível em
https://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/nsa/arquivos/atlas-pesca-bm.pdf
292
FREIRE, Luciana Martins; LIMA, Joselito Santiago; SILVA, Edson Vicente. Belo Monte: fatos e impactos
envolvidos na implantação da usina hidrelétrica na região Amazônica Paraense. Sociedade e Natureza set/dez
2018. Acesso em 06.09.2019. Disponível em file:///C:/Users/Pedro/Downloads/36036-Texto%20do%20artigo191870-1-10-20181220.pdf
288

86

De acordo com o estudo elaborado pelo ISA293, a aferição de impactos sofridos pelos
pescadores que estão na área afetada possui limitações de origem, advindas de omissões do
Estudo de Impacto Ambiental (“EIA”). Apesar de prever os impactos, o EIA não os relacionou
adequadamente aos danos à atividade pesqueira. As alterações no modo de vida dos pescadores
tradicionais foram enunciadas, mas não estudadas. Sua melhor caracterização foi adiada para
as atividades de monitoramento da instalação, de modo que os impactos só seriam aferidos e
detalhados no momento em que já estivessem ocorrendo.
Essas omissões nos estudos prévios foram somadas ao descumprimento de algumas
condicionantes. O Ibama estabeleceu na Licença Prévia a obrigação do empreendedor de
realizar, antes do início da instalação da usina, um cadastro socioeconômico diferenciado. O
Ibama constatou em diversas oportunidades o descumprimento dessa condicionante, mas
nenhuma medida sancionatória foi imposta ao empreendedor frente a esse descumprimento. A
realização tempestiva desse cadastro teria permitido a identificação dos atingidos e uma análise
individualizada das condições anteriores à instalação do empreendimento, essencial para a
posterior comparação com a situação registrada no período de instalação da usina294.
Essas falhas no início do processo acabaram levando à previsão de medidas de mitigação
e de compensação insuficientes e inadequadas para responder à ocorrência dos impactos
apontados no EIA. As medidas previstas se limitam a dois conjuntos de ações, quais sejam, a
realização, pelo empreendedor, de um programa de monitoramento que, em caso de prova de
impactos, deveria servir de parâmetro para reformulação do conjunto de compensações devidas,
bem como o reforço pontual à infraestrutura de apoio à pesca da região. Ambas as medidas
foram previstas no âmbito de um Acordo de Cooperação Técnica entre o Ministério da Pesca e
Aquicultura e a Norte Energia, responsável pela construção e operação da usina295.
O conjunto de medidas de mitigação previsto nesse acordo envolve somente ações
pontuais. Essas medidas não se relacionam com a mitigação dos principais impactos apontados
pelo EIA nem com os apontados pelos pescadores, e são parcialmente sobrepostas a obrigações
que o empreendedor já possuía em programas do Projeto Básico Ambiental (“PBA”). Esse
documento é técnico e composto pela descrição detalhada dos programas de mitigação e
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monitoramento de impactos que foram propostos no EIA, sendo elaborado pelo empreendedor
em cumprimento à Licença de Instalação, e, posteriormente, revisado e aprovado pelo Ibama296.
Já o programa de monitoramento de impactos, realizado no âmbito do PBA desde 2012,
não tem concluído pela ocorrência de qualquer alteração negativa na atividade pesqueira, apesar
das previsões do EIA. O que se evidencia é que não houve uma resposta institucional voltada a
avaliar e rever possíveis omissões e insuficiências do processo de licenciamento ambiental297.
Os impactos ambientais, contudo, não se limitam à atividade pesqueira. Uma das
mudanças ocorridas com o início da construção de Belo Monte, a partir de 2011, foi o aumento
do fluxo migratório. O EIA já previa um acréscimo de mais de 90 mil habitantes em toda a área
afetada298.
O aumento populacional na região ocasionou um acelerado processo de construção de
edificações e pavimentação das ruas, além de oferta de novos lotes imobiliários, bem como a
intensificação do uso e ocupação desordenada do solo. No plano ambiental, causou a supressão
da cobertura vegetal, impermeabilização do solo, além da construção de fossas sépticas
inadequadas, contaminando o lençol freático299.
Com relação aos impactos físico-ambientais, o principal problema apontado está
relacionado com o represamento e desvio de parte das águas do rio Xingu. A edificação da
represa principal ocorreu com desmatamentos às margens do rio e remoção de estruturas
geológicas, por meio de implosões de rochas, o que desencadeou problemas ambientais300.
Com a inundação das áreas, pela elevação do nível das águas do rio e igarapés, fez-se
necessário realizar a remoção de algumas comunidades tradicionais. A situação causou tensões
sociais desde a sua proposta de implantação até os momentos pós inauguração. A remoção da
população dessas áreas, onde praticavam suas relações culturais e econômicas, estabeleceu
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mudanças em seus hábitos de vida, desemprego, além de problemas psicológicos por conta da
perda de identidade e desestruturação das redes de relações sociais301.
Ainda que existam diversos fatores legítimos de cunho empresarial a motivar a
estruturação de projetos como Belo Monte sob a forma de sociedades de propósito específico,
fato é que a deficiência verificada nos instrumentos de controle dessas sociedades acaba por
representar mais um estímulo escuso à sua utilização em concreto. Em um empreendimento
extremamente sensível, tal como a construção e operação de uma hidrelétrica, a dificuldade de
controle sobre a empresa acaba por aumentar demasiadamente a responsabilidade dos órgãos
ambientais, que, muitas vezes, não contam com a estrutura necessária para, sozinhos, fiscalizar
adequadamente o projeto.
Não se pode afirmar que os diversos impactos ambientais supracitados não teriam
ocorrido caso o projeto não fosse estruturado sob a forma de sociedade de propósito específico.
No entanto, também não há dúvidas de que projetos de extrema relevância, como a construção
de hidrelétrica em área ambientalmente sensível, precisam ser necessariamente submetidos a
mecanismos rígidos e eficientes de controle, que atualmente não se fazem presentes nas
sociedades de propósito específico.
3.3

Propostas para um melhor controle das sociedades de propósito específico
As empresas estatais principais possuem ambientes de controle e governança mais

rígidos que as sociedades de propósito específico. São sujeitas, muitas vezes, ao controle
concomitante da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), Securities and Exchange
Commission (“SEC”), auditorias independentes, auditorias internas, Controladoria-Geral da
União, Tribunal de Contas da União, conselhos de administração, conselhos fiscais, corpo de
empregados públicos de carreira, dentre outros.
No âmbito das sociedades de propósito específico, contudo, não há sequer uma
uniformização acerca de quem deve exercer o controle sobre essas entidades, ou em que
hipóteses se deve fazê-lo. Há até questionamentos acerca do alcance da jurisdição do Tribunal
de Contas da União em relação às sociedades de propósito específico. Nesse sentido, houve
recusa de encaminhamento de informações pela sociedade de propósito específico que
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administra a usina de Belo Monte a respeito de contratos firmados com empresa que entrou em
recuperação judicial, sob o argumento de que a sociedade de propósito específico estaria fora
da jurisdição do Tribunal de Contas da União302.
A negativa de fornecimento de informações ignora o fato de que o Tribunal de Contas
da União, por expressa determinação constitucional, tem o poder/dever de verificar os controles
exercidos pelas estatais, bem como a qualidade e a eficiência de seus gastos, inclusive os aportes
realizados em suas sociedades de propósito específico.
Em julgado envolvendo uma sociedade de propósito específico da Petrobras, o Tribunal
de Contas da União assentou que as sociedades de propósito específico carecem de real poder
decisório autônomo, por serem entidades com finalidades propriamente financeiras, dando à
estatal principal a possibilidade de impor seu domínio em toda a cadeia, de forma indireta,
supondo escapar ao controle externo e ao alcance de diversas normas legais. Para frustrar esse
objetivo, o Tribunal de Contas da União decidiu que o controle externo a cargo do Tribunal
alcança as sociedades de propósito específico em que haja, direta ou indiretamente, recursos da
União303.
Mais especificamente, o Tribunal de Contas da União pontuou que a ausência de
vínculos formalizados entre a patrocinadora (neste caso, a Petrobras) e a empresa criada (neste
caso, a SPE Transportadora Gasene S/A) tem sido utilizada como subterfúgio para embasar
alegações de inexistência de vínculos societários entre a sociedade de propósito específico e a
estatal principal, por conta apenas da inexistência de formalismo da relação societária. Sem o
vínculo societário, estaria assentada uma importante premissa para fundamentar outras
alegações com o intuito de escapar do alcance de diversas normas legais aplicáveis a entidades
estatais304.
A Corte de Contas entendeu que a constituição de sociedade de propósito específico
configura vínculo jurídico entre essa empresa e a estatal principal, suficiente para caracterizar
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o controle desta empresa sobre aquela. A sociedade de propósito específico é equiparada pelo
Tribunal de Contas da União a uma controlada da estatal principal, para fins contábeis e
orçamentários305.
Esse caso tornou imprescindível uma definição do Plenário do Tribunal de Contas da
União com relação à sua competência para fiscalizar os atos das sociedades de propósito
específico criadas pelas entidades públicas, bem como os limites dessa competência.
Neste ponto, o artigo 7º da Lei nº 6.223/1975, com a redação dada pela
Lei nº 6.525/1978, que dispõe sobre a fiscalização financeira e orçamentária da União pelo
Congresso Nacional, determina que as entidades com personalidade jurídica de direito privado,
de cujo capital a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município ou qualquer entidade da
respectiva administração indireta seja detentor da totalidade ou da maioria das ações ordinárias,
ficam submetidas à fiscalização financeira do Tribunal de Contas competente, sem prejuízo do
controle exercido pelo Poder Executivo.
Para uma melhor compreensão acerca da extensão do dispositivo supracitado, foi
publicada a súmula nº 75 do TCU, que dispõe que a competência conferida ao Tribunal de
Contas da União pelo art. 7º da Lei nº 6.223, de 14/7/75, não está condicionada à feição jurídica
atribuída à entidade fiscalizada, nem à sua criação por lei ou por ato presidencial. Também não
se restringe à participação acionária direta ou primária da União e entidades da sua
administração indireta, compreendendo, em vez disso, as chamadas subsidiárias de segundo ou
terceiro grau, mas sem obrigatoriedade de remessa das contas anuais quanto às entidades em
que houver participação apenas minoritária.
Assim, a fiscalização promovida pelo Tribunal de Contas da União em entidades
públicas de direito privado não se restringe à participação direta ou primária por parte da União,
mas, também, às subsidiárias ou controladas de segundo, terceiro e demais graus. A súmula vai
além, determinando que sociedades constituídas ou em que haja aplicação de recursos da União
estão sujeitas à fiscalização por parte do Tribunal de Contas da União.
Nesse sentido, considerando a lógica da súmula TCU nº 75, como as sociedades de
propósito específico devem se revestir de uma das sociedades tipificadas no nosso ordenamento
jurídico, pode-se afirmar o entendimento de que as fiscalizações financeira, orçamentária,
contábil, operacional e patrimonial a cargo do Tribunal de Contas da União alcançam também
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tais sociedades, desde que haja, direta ou indiretamente, recursos da União. O controle externo
sobre as sociedades de propósito específico não se restringe, na visão do Tribunal de Contas da
União, à tutela da maioria do capital com direito a voto por parte da União ou da estatal principal
com participação na sociedade de propósito específico306.
A própria Constituição Federal, em seu artigo 70, parágrafo único307, determina que
prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União
responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
Nesse sentido, tendo em vista a alínea “a” do parágrafo único do art. 249 da
Lei nº 6.404/1976, o art. 70 da Constituição Federal e a Súmula TCU nº 75, pode-se firmar o
entendimento de que estão sujeitas à jurisdição do Tribunal de Contas da União,
independentemente da existência de controle ou participação acionária por parte da União, as
sociedades de propósito específico, ou quaisquer outras, sujeitas à influência dominante por
parte das estatais principais, de cujas relações possam gerar, direta ou indiretamente, despesas
ou prejuízos ao erário308.
A lógica dos enunciados supracitados deixa claro que, se os administradores da
sociedade de propósito específico causarem prejuízo ao erário federal, eles estarão sujeitos à
tomada de contas especial perante o Tribunal de Contas da União. Esse entendimento reforça a
tese de que, nos casos em que há recursos públicos federais envolvidos, tanto os administradores
quanto as próprias sociedades de propósito específico estão sob a jurisdição do Tribunal de
Contas, seja no exercício da sua competência fiscalizadora, seja no da judicante especial. O
próprio artigo 71, inciso II, da Constituição Federal, determina que compete ao Tribunal de
Contas da União julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens
e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades
instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas dos que derem causa a perda,
extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público309.
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Conclui-se, portanto, que as sociedades de propósito específico federais devem ser
fiscalizadas pelo Congresso Nacional, auxiliado pelo Tribunal de Contas da União, em seu
controle externo, e pela Controladoria-Geral da União, no âmbito do controle interno a ser
exercido pelo Poder Executivo Federal. Essa é a determinação do texto constitucional, que, em
seu artigo 70, caput e parágrafo único, prevê respectivamente que a fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração
direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e
renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo
sistema de controle interno de cada Poder, e que prestará contas qualquer pessoa física ou
jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros,
bens e valores públicos ou pelos quais a União responda.
Em posição contrária, Murillo Giordan Santos entende que, se o que se busca é o
aumento da eficiência das empresas estatais, não faria sentido elaborar parâmetros para o
controle direto dessas empresas. A natureza jurídica e o escopo de criação dessas entidades
seriam incompatíveis com esse controle direto 310 . Rafael Wallbach Schwind, por sua vez,
sustenta que o controle do Tribunal de Contas da União sobre essas entidades deve ser restrito
às hipóteses em que as mesmas estabeleçam relações com o poder público, tal como qualquer
empresa privada311.
A despeito desses entendimentos divergentes, o somatório de mecanismos internos de
controle com o poder/dever de atuação do Tribunal de Contas da União e da ControladoriaGeral da União sobre as sociedades de propósito específico representa o binômio necessário
para, com total respeito às instituições e à Constituição, prevenir adequadamente a prática de
infrações no âmbito das SPE. Essas sociedades terão a oportunidade de elaborar e implementar
mecanismos internos adequados para seu controle e também serão submetidas à fiscalização do
Tribunal de Contas da União e da Controladoria-Geral da União.
Falta, contudo, uma sedimentação desse entendimento por parcela da doutrina
especializada e do Poder Judiciário. Até o presente momento, as decisões nesse sentido foram
tomadas pelas próprias entidades que se pretendem competentes para a fiscalização das
sociedades de propósito específico. Por ainda haver resistência por parte de algumas sociedades
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de propósito específico a essa fiscalização, torna-se necessário um posicionamento do Poder
Judiciário e uma análise mais detida pela doutrina especializada.
Como reforço ao argumento de promoção do binômio composto pelo controle interno e
externo das sociedades de propósito específico, traz-se uma demonstração empírica no sentido
de que a mera submissão a órgãos de controle já resulta em diminuição dos gastos públicos e
em contratações mais eficientes, diminuindo a incidência de corrupção.
Um estudo da Universidade de Columbia312 separou duzentas obras públicas no Peru,
sendo metade delas aleatoriamente consideradas como grupo de controle, enquanto a outra
metade foi comunicada de que estava sendo monitorada por organizações da sociedade civil e
pela agência nacional anticorrupção. A conclusão do estudo foi de que as obras submetidas à
fiscalização gastaram menos recursos públicos, sendo mais eficientes. Mais do que isso, a
economia realizada superou os custos da fiscalização, fato que demonstra que, mais do que uma
imposição moral pelo combate e prevenção de crimes, a existência de mecanismos prévios e
eficazes de controle é economicamente relevante.
Em suma, pode-se afirmar que tanto as evidências empíricas quanto a análise detida do
ordenamento jurídico impõem que as sociedades de propósito específico estatais sejam
submetidas não somente a mecanismos internos de controle, mas também à fiscalização por
parte da Controladoria-Geral da União e do Tribunal de Contas da União.
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CONCLUSÃO
Neste trabalho, pretendeu-se aferir se o Poder Executivo Federal está exercendo sua

prerrogativa de intervenção estatal na economia através de sociedades de propósito específico
em consonância com os dispositivos constitucionais. Mais especificamente, foram analisadas
regras constitucionais de competência e controle.
Para isso, avaliou-se, em um primeiro momento e do ponto de vista dogmático, se a
criação ou extinção das sociedades de propósito específico podem ser realizadas por ato
unilateral do Poder Executivo, ou se, em contrário, são atos complexos, dependentes de prévia
autorização legislativa.
Nesse ponto, mereceu destaque o recente julgado do Supremo Tribunal Federal, através
do qual se firmou interpretação conforme a Constituição no sentido de que a alienação do
controle acionário das estatais principais exige autorização legislativa, exigência essa que não
se aplica às suas subsidiárias, controladas e sociedades de propósito específico313.
O posicionamento do Supremo Tribunal Federal consagrou um meio termo: impôs
mecanismos de controle mais rígidos para a intervenção estatal na economia realizada através
das estatais principais sem, contudo, deixar de conferir maior maleabilidade com relação às
suas subsidiárias, controladas e sociedades de propósito específico.
Superada a análise dogmática acerca da possibilidade de o Poder Executivo Federal
promover o aumento da participação do Estado na economia através de sociedades de propósito
específico sem prévia e específica autorização do Poder Legislativo, passou-se à abordagem do
problema de pesquisa deste trabalho, que investigou as implicações de uma maior intervenção
estatal na economia através de sociedades de propósito específico, em termos de controle na
criação, funcionamento e extinção dessas entidades.
Nesse ponto, foi realizada uma análise empírica, com base em estudos de caso, que
foram escolhidos tendo por base uma análise tanto quantitativa quanto qualitativa. O aspecto
quantitativo foi prestigiado porque são analisados casos envolvendo estatais que criaram cento
e setenta e três sociedades de propósito específico como instrumentos de expansão de suas
atividades na economia 314 . Já o aspecto qualitativo foi promovido pelo fato de terem sido
escolhidas para análise quatro das principais estatais federais (Eletrobras, Petrobras, Caixa e
BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 5624 MC, Relator(a): Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, julgado em 27/06/2018, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG
28/06/2018 PUBLIC 29/06/2018
314
Relatório CGU nº 201505919. Acesso em 12.09.2018. Antes disponível em https://auditoria.cgu.gov.br/,
porém fora do sítio eletrônico da CGU desde, pelo menos, o mês de dezembro de 2018.
313

95

Correios), cujos orçamentos anuais somam aproximadamente cento e vinte e cinco bilhões de
reais315.
O estudo de casos realizado evidenciou que as sociedades de propósito específico têm
sido instrumento muito utilizado para a intervenção na economia. Sua utilização, contudo,
muitas vezes ocorre com desvio de finalidade, tendo por verdadeiro objetivo escapar dos
mecanismos de controle impostos às empresas estatais. Por isso, a opção dessas estatais
principais pela utilização de sociedades de propósito específico para a intervenção na economia
é muitas vezes contestada pelos órgãos estatais de controle.
Não se questiona neste trabalho a possibilidade de utilização das sociedades de
propósito específico pelas estatais principais, mas, sim, o seu emprego tendo por única
finalidade a submissão a mecanismos menos rígidos de controle.
O estudo empírico realizado demonstrou uma série de problemas no âmbito das
sociedades de propósito específico das estatais principais estudadas. A despeito deste trabalho
não englobar a realização de teste de desenho institucional em seu objeto, é possível inferir que
ao menos uma parcela dos problemas encontrados pudesse ter sido evitada ou mitigada se as
sociedades de propósito específico tivessem sido submetidas aos mesmos mecanismos mais
rígidos de controle a que se sujeitam as estatais principais.
A expansão das estatais federais através de sociedades de propósito específico trouxe
sérios reflexos na seara criminal. Apesar de não serem os únicos, os casos da Eletrobras,
Petrobras, Caixa e Correios podem ser utilizados como paradigmas para evidenciar a gravidade
dos problemas atualmente enfrentados pelas sociedades de propósito específico, tanto em sua
constituição quanto em sua atuação prática.
A seara ambiental também não passou incólume pela expansão das sociedades de
propósito específico verificada no país. Ainda que existam diversos fatores legítimos de cunho
empresarial a motivar a estruturação de projetos como Belo Monte sob a forma de sociedades
de propósito específico, fato é que a deficiência nos instrumentos de controle dessas sociedades
acaba por representar mais um estímulo escuso à sua utilização em concreto. Em
empreendimentos ambientalmente sensíveis, a dificuldade de controle sobre as sociedades de
propósito específico acaba por aumentar demasiadamente a responsabilidade dos órgãos
ambientais, que, muitas vezes, não contam com a estrutura necessária para, sozinhos, fiscalizar
adequadamente o projeto.
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O desenho institucional pode ter facilitado a materialização das consequências
abordadas neste trabalho. No mesmo sentido, a ausência de uma sistematização dos
mecanismos de controle sobre as sociedades de propósito específico parece facilitar a prática
de infrações criminais e ambientais. No entanto, por não se poder imputar uma causalidade não
testada, não se pode afirmar que as consequências verificadas tenham necessariamente ocorrido
em decorrência do desenho institucional.
Entende-se que o arcabouço legislativo impõe a participação do Tribunal de Contas da
União e da Controladoria-Geral da União na fiscalização das sociedades de propósito
específico, sem deixar de lado a implementação de mecanismos internos que evitem a
ocorrência dos mais diversos tipos de infração.
Mais especificamente, defende-se que as sociedades de propósito específico federais
sejam fiscalizadas pelo Congresso Nacional, auxiliado pelo Tribunal de Contas da União, em
seu controle externo, e pela Controladoria-Geral da União, no âmbito do controle interno a ser
exercido pelo Poder Executivo Federal. Essa é a determinação do texto constitucional, que, em
seu artigo 70, caput e parágrafo único, prevê, respectivamente, que a fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração
direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e
renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo
sistema de controle interno de cada Poder, e que prestará contas qualquer pessoa física ou
jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros,
bens e valores públicos ou pelos quais a União responda.
O somatório de mecanismos internos de controle com o poder/dever de atuação do
Tribunal de Contas da União e da Controladoria-Geral da União sobre as sociedades de
propósito específico representa o binômio necessário para, com total respeito às instituições e
à Constituição Federal, prevenir adequadamente a prática de infrações no âmbito das sociedades
de propósito específico. Essas sociedades terão a oportunidade de elaborar e implementar
mecanismos internos adequados para o seu controle e também serão submetidas à fiscalização
do Tribunal de Contas da União e da Controladoria-Geral da União.
Em suma, pode-se concluir que tanto as evidências empíricas quanto a análise detida do
ordenamento jurídico impõem que as sociedades de propósito específico sejam submetidas não
somente a mecanismos internos de controle, mas também à fiscalização por parte da
Controladoria-Geral da União e do Tribunal de Contas da União.
Confirmou-se a hipótese de que a intervenção estatal na economia através de sociedades
de propósito específico, na forma em que é exercida atualmente, tem dificultado o controle dos
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órgãos competentes para a fiscalização do emprego de recursos públicos. Revela-se necessária
a implementação de mecanismos internos de controle no âmbito dessas sociedades, bem como
a sua fiscalização pela Controladoria-Geral da União e pelo Tribunal de Contas da União.
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