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Excelentíssimo Senhor Ministro Ricardo Lewandowski,

AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE.  DIS-
POSIÇÕES  DA LEI  13.303/2016  E  DOS  DECRETOS
8.945/2016 E 9.188/2017.  ESTATUTO JURÍDICO DAS EM-
PRESAS PÚBLICAS E  SOCIEDADES  DE  ECONOMIA
MISTA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA DA FE-
NAEE  E  DA  CONTRAF.  NÃO  REPRESENTAÇÃO  DE
CLASSE.  FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA.  CARÁ-
TER REGULAMENTAR E SECUNDÁRIO DO DECRETO
8.945/2016. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTI-
TUIÇÃO.  MÉRITO.  ALEGAÇÕES DE  USURPAÇÃO  DE
INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. NÃO VERIFI-
CAÇÃO. ABRANGÊNCIA DA LEI 13.303/2016 SOBRE EM-
PRESAS  PRESTADORAS DE  SERVIÇOS PÚBLICOS  EM
REGIME  DE  MONOPÓLIO.  EXTRAPOLAÇÃO  DO  AL-
CANCE DO ESTATUTO PREVISTO NO ART. 173, § 1°, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.  TRATAMENTO DIFE-
RENCIADO  EM  FAVOR  DE  EMPRESAS  DE  MENOR
PORTE.  COMPATIBILIDADE  COM  O  PRINCÍPIO  DA
PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA  DA  LEI  SOBRE
EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA
MISTA DE ESTADOS-MEMBROS, DISTRITO FEDERAL E
MUNICÍPIOS.  INOCORRÊNCIA DE AFRONTA À AUTO-
NOMIA E À CAPACIDADE DE ORGANIZAÇÃO DOS EN-
TES  FEDERADOS.  IMPOSIÇÃO  DE  RESTRIÇÕES  À
INVESTIDURA EM CARGOS DE DIREÇÃO E DE CONSE-
LHO  DE  ADMINISTRAÇÃO  (ART.  17,  §  2º).  NECESSI-
DADE  DE  COIBIR  CONFLITOS  DE  INTERESSES  E
ASSEGURAR  AUTONOMIA DECISÓRIA E  PROBIDADE

Gabinete da Procuradora-Geral da República
Brasília/DF
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ADMINISTRATIVA.  DISPOSIÇÕES DO ART. 29-XVIII DA
LEI 13.303/2016 E DO DECRETO 9.188/2017. ALIENAÇÃO
DE AÇÕES E ATIVOS DE EMPRESAS PÚBLICAS, SOCIE-
DADES DE ECONOMIA MISTA, SUBSIDIÁRIAS E CON-
TROLADAS.  PEDIDO  DE  INTERPRETAÇÃO
CONFORME A CONSTITUIÇÃO PARA ASSENTAR A NE-
CESSIDADE  DE  AUTORIZAÇÃO  LEGISLATIVA  E  DE
PRÉVIO  PROCEDIMENTO  LICITATÓRIO,  QUANDO  A
OPERAÇÃO  IMPLICAR  TRANSFERÊNCIA  DO  CON-
TROLE SOCIETÁRIO DO ESTADO. PROCEDÊNCIA. IN-
TELIGÊNCIA  DO  ART.  37-XIX,  XX  E  XXI  DA
CONSTITUIÇÃO  DA REPÚBLICA.  EXPRESSÕES  “UNI-
DADES OPERACIONAIS” E “ESTABELECIMENTOS IN-
TEGRANTES  DO  SEU  PATRIMÔNIO”,  CONTIDAS  NO
ART.  1º-§4º-I  DO  DECRETO  9.188/2017.  ESTABELECI-
MENTO DE NOVAS HIPÓTESES DE DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO SEM PREVISÃO LEGAL. INVASÃO DA ESFERA
RESERVADA À LEI PELO ART. 37-XXI DA CR. ART. 7º-§2º
DO DECRETO 9.188/2017. PREVISÃO DE SIGILO SOBRE
AVALIAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS EM PROCE-
DIMENTOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS DE SOCIEDA-
DES  DE ECONOMIA MISTA.  CARÁTER MERAMENTE
REGULAMENTAR.  EXISTÊNCIA DE  DELEGAÇÃO  LE-
GAL PARA ESTABELECIMENTO DE HIPÓTESES DE SI-
GILO ESTRATÉGICO (ART. 86-§5º DA LEI 13.303/2016).

1. Não  possui  legitimidade  para  propor  ações  de  controle
concentrado  de  constitucionalidade  a  Federação  Nacional  das
Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (FENAEE),
na medida em que representa apenas associações de funcionários
de  empresa  pública  específica,  não  se  caracterizando  como
entidade de classe.

2. Conhecimento  de  ação  direta  de  inconstitucionalidade  exige
demonstração de existência de estrita adequação entre a finalidade
estatutária das confederações sindicais e o conteúdo material da
norma  por  elas  impugnadas.  A  Confederação  Nacional  dos
Trabalhadores do Ramo Financeiro (CONTRAF/CUT) congrega
trabalhadores  em  bancos  comerciais.  Não  possui  legitimidade
para  impugnar  diploma  que  regula  a  relação  entre  o  Estado  e
empresas públicas e sociedades de economia mista exploradoras
de atividade econômica.

3. Não cabe ação direta contra ato de natureza regulamentar, que
encontre fundamento em texto infraconstitucional.  Hipótese em
que ofensa à Constituição da República, caso existente, se daria
de maneira reflexa ou indireta.  É admissível questionamento de
decreto autônomo por meio de ação direta. Precedentes.

4. A elaboração de estatuto jurídico de empresas  públicas  e  de
sociedades  de  economia  mista  exploradoras  de  atividade
econômica, determinada pelo art.  173, § 1º, da Constituição da
República, não se enquadra nas hipóteses de iniciativa legislativa
reservada de que trata o art. 61, § 1º, II, c e e, da Lei Maior.

5. A  competência  do  Presidente  da  República  para  dispor,
mediante  decreto,  sobre  organização  da  administração  federal
(CR, art. 84) não deve ser compreendida de modo a abranger a
elaboração de estatuto jurídico de empresas públicas e sociedades
de economia mista, tema para o qual a Constituição exige lei.
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6. Incidência  da  Lei  13.303/2016  sobre  empresas  públicas  e
sociedades  de  economia  mista  de  Estados-membros,  Distrito
Federal e Municípios não afronta a autonomia e a capacidade de
organização de tais  entes,  porquanto se trata  de imposição que
deriva do próprio art. 173, § 1º, da Carta Magna. 

7. O estatuto jurídico previsto no art. 173, § 1º, da Constituição da
República  refere-se  a  empresas  públicas  e  sociedades  de
economia mista exploradoras de atividade econômica em sentido
estrito.  Entidades prestadoras  de serviço  público  em regime de
monopólio  não  se  submetem  a  regime  jurídico  próprio  de
empresas  privadas  quanto  a  direitos  e  obrigações  civis,
comerciais, trabalhistas e tributárias. Precedentes.

8. Concessão de tratamento diferenciado em favor de empresas de
menor porte conforma-se com o princípio da proporcionalidade,
uma  vez  que  se  funda  em critério  razoável  e  proporcional  de
desigualação.

9. Incidência  da  Lei  13.303/2016  sobre  empresas  públicas  e
sociedades  de  economia  mista  de  Estados-membros,  Distrito
Federal e Municípios não afronta a autonomia e a capacidade de
organização de tais  entes,  porquanto se trata  de imposição que
deriva do próprio art. 173, § 1º, da Carta Magna. 

10. Não se afiguram desarrazoadas as restrições impostas pelo art.
17, § 2º, da Lei 13.303/2016 à investidura em cargos de direção e
de conselho de administração de empresas públicas e sociedades
de economia mista, porquanto voltadas a coibir possíveis conflitos
de interesses, a  assegurar a  autonomia  decisória  e  a  probidade
administrativa dos ocupantes dos cargos. 

11.  Por  força  dos  incisos  XIX,  XX  e  XXI  do  art.  37  da
Constituição da República, a operação de  alienação de ações de
sociedades de  economia  mista,  suas  subsidiárias e controladas,
que  implique a  transferência do controle  societário do  Estado,
demanda prévia  autorização  do  legislador  e  submete-se  a
procedimento de licitação.

12. Estabelecimento  de  hipóteses  de  dispensa  do  dever
constitucional de licitar sujeita-se ao princípio da reserva legal,
em decorrência da estatuição do art. 37-XXI da Constituição da
República.  Não  cabe  a  ato  infralegal  inovar  em  tal  seara  e
estabelecer nova hipótese de dispensa de licitação, sem previsão
em dispositivo de lei formal. Ao definir o sentido de “ativos” para
fins de incidência do regime especial de desinvestimento, o art.
1º-§4º-I do Decreto 9.188/2017 amplia o alcance da dispensa de
licitação  contida  na  Lei  13.303/2016  e  avança  sobre  campo
reservado ao legislador infraconstitucional.

- Parecer pelo conhecimento parcial das ações e, no mérito, pela
procedência parcial dos pedidos.
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I

Trata-se  de  ações diretas de  inconstitucionalidade,  com  pedidos  de  medida

cautelar, ajuizadas pela Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica

Federal  (FENAEE),  pela  Confederação Nacional  dos  Trabalhadores  do  Ramo Financeiro

(CONTRAF-CUT), pelo Partido Comunista do Brasil (PCB) e pelo Governador do Estado de

Minas Gerais, em face de normas da Lei 13.303, de 20 de junho de 2016, que dispõe sobre o

estatuto jurídico  das  empresas  públicas,  sociedades  de economia mista  e  subsidiárias,  no

âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e dos Decretos 8.945, de

27 de dezembro de 2016, que regulamenta, no âmbito da União, a Lei 13.303/2016; e 9.188,

de  1º  de  novembro  de  2017,  que estabelece  regras  de  governança,  transparência  e  boas

práticas para a adoção de regime especial de desinvestimento de ativos pelas sociedades de

economia mista federais. 

Na ADI 5.624/DF, as entidades autoras –  FENAEE  e  CONTRAF – apontam a

inconstitucionalidade  formal  da  Lei  13.303/2016,  por  impor  restrições  ao  exercício  de

direção  superior  da  administração  pública  e  usurpar  iniciativa  legislativa  do  chefe  do

Executivo, atinente a organização e funcionamento daquele poder e regime jurídico de seus

servidores (Constituição da República, art. 61-II-c/e, c/c art. 84-VI). Sob o aspecto material,

questionam a excessiva abrangência do diploma, incidente sobre a totalidade das empresas

públicas  e  sociedades  de  economia  mista  de  todas  as  esferas  da  federação,

independentemente da atividade que explorem. Alegam que o art.  173-§ 1º da CR apenas

autorizaria  a  edição  de  estatuto  jurídico  de  empresas  estatais  que  explorem  atividades

econômica em sentido estrito (em regime de competição com o mercado), mas não das que

prestam serviços públicos em regime de monopólio. O dispositivo constitucional tampouco

admitiria  a  exceção  veiculada  no  art.  1º-§ 1º  da  Lei  13.303/2016,  que  estabelece  a  não

sujeição ao regime legal de empresas de receita operacional bruta inferior a noventa milhões

de reais. A lei também violaria a autonomia e a capacidade de auto-organização dos entes

subnacionais, consagrada pelos arts. 25 e 30-I/ II da Constituição. O art. 1º-§§ 3º/4º da lei

reconheceria,  em  parte,  a  autonomia  de  tais  entes,  mas  deixaria  pouco  espaço  de

normatização estadual, distrital ou municipal. O art. 17-§ 2º, ao estabelecer vedações para a

investidura em cargos de direção ou membro de Conselho de Administração de empresas

estatais,  ofenderia  o  princípio  da  igualdade,  a  razoabilidade  e  a  liberdade  de  associação
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profissional ou sindical. A norma “impediria o exercício de supervisão ministerial por meio

da  participação  de  autoridades  diretamente  relacionadas  à  gestão  das  políticas  públicas

setoriais  em  conselhos  de  administração”.  Não  haveria  razoabilidade  no  impedimento

imposto a  (i) dirigentes  de partidos  políticos  (art.  17-§ 2º-I);  (ii) pessoas que atuaram em

organização, estruturação e realização de campanhas eleitorais (art. 17-§ 2º-II); e (iii) pessoas

que  exercem  cargo  em  organizações  sindicais  (art. 17-§ 2º-III).  Alegam  que  a  Lei

13.303/2016 estabeleceu para empresas estatais regras mais restritivas do que as vigentes

para empresas privadas.

Na ADI 5.846/DF, o PCB ataca disposições do art. 29-XVIII da Lei 13.303/2016

e do Decreto 9.188/2017, que dispensam licitação para a alienação de ações de sociedades de

economia mista, quando a operação implicar perda de controle acionário por parte do Estado.

Insurge-se contra a expressão “unidades operacionais e estabelecimentos integrantes do seu

patrimônio”, constante do art. 1º-§ 4º-I do Decreto 9.188/2017, por possuir característica de

ato  normativo  primário  e  inovar  indevidamente  o  ordenamento  jurídico,  ao  ampliar  as

hipóteses  de  dispensa  de  licitação  previstas  no  art.  29-XVIII  da  Lei  13.303/2016.  O

dispositivo do  ato  infralegal  permitiria  a  alienação  direta  de  ativos  de  sociedades  de

economia mista, sem necessidade de demonstração de imprescindibilidade da medida para o

êxito empresarial, o que representaria ofensa ao dever de motivação dos atos administrativos,

aos princípios da transparência, da eficiência e da economicidade e à exigência constitucional

de licitação (CR, arts. 37-caput-XXI e 173-§1º-III). Afirma que a possibilidade de alienação

de ações em bolsa de valores não poderia abranger a participação minoritária de sociedades

de economia mista  em sociedades de propósito  específico (SPEs),  constituídas para gerir

concessões  públicas,  sob  pena  de  alterar  o  equilíbrio  técnico  apresentado  quando  da

participação no certame licitatório e colocar em risco a qualidade e a continuidade do serviço

público prestado por aquelas entidades. 

Impugna o sigilo imposto sobre as avaliações econômico-financeiras dos ativos

das sociedades de economia mista pelo art.  7º-§ 2º do Decreto 9.188/2017, por ofensa ao

princípio da publicidade (CR, art. 37-caput). Afirma que o diploma, “ao invés de aprimorar

os instrumentos de publicidade, controle e garantia da moralidade, prescreve procedimento

integrado por etapas sigilosas e por regras de direito privado, apropriadas para a negociação

de interesses particulares, não para a gestão de negócios públicos”.  Ao final, postula  que o

Supremo Tribunal Federal (pp. 48-49 da petição inicial da ADI 5.846/DF):
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(e.1) […] confira interpretação conforme a Constituição ao art. 29, caput, XVIII, da Lei
n. 13.303/2016, e, por  arrastamento, ao art. 1º,  caput, e §§ 1o, 3o, 4º, I, do Decreto n.
9.188/2017, para afirmar que a venda de ações das sociedades de economia mista ou de
suas subsidiárias ou controladas exige prévia autorização legislativa sempre que se cuide
de alienar o controle acionário;

(e.2) em caráter  cumulativo,  [...] confira  interpretação conforme a Constituição ao art.
29, caput, XVIII, da Lei n. 13.303/2016, e, por arrastamento, ao art. 1º, caput, e §§ 1o, 3o

e 4º, I, do Decreto n. 9.188/2017, para fixar a interpretação segundo a qual (e.2.1) a dis -
pensa de licitação aplica-se apenas à venda de ações que sejam comercializadas na bolsa
de valores, no contexto de investimentos institucionais, excluindo-se do âmbito de inci-
dência  do art.  29,  caput,  XVIII,  da  Lei  n.  13.303/2016,  e  do Decreto n.  9.188/2017
(e.2.2) a alienação do controle de sociedades de economia mista ou de suas subsidiárias
ou controladas (e.2.3) e a alienação da participação, ainda que minoritária, em socieda-
des de propósito específico constituídas para implementar e gerir concessões públicas;

(e.3) em caráter  cumulativo, [declare a] inconstitucionalidade das expressões “unidades
operacionais” e “estabelecimentos integrantes” constantes do artigo 1º, § 4º, I, do De-
creto n. 9.188/2017.

(e.4)  em caráter  cumulativo, [declare]  a  inconstitucionalidade  do  §  2º  do  art.  7º  do
Decreto n. 9.188/2017.

Na ADI 5.924/MG, o Governador do Estado de Minas Gerais questiona os arts.

1º-§ 7º, 5º a 26, e 85 a 91, da Lei 13.303/2016. Argumenta que as normas do capítulo II do

diploma (arts. 5º a 26) impuseram a empresas estatais de todos os entes federativos a adoção

de  estrutura  padronizada  de  governança,  com critérios  e  restrições  para a  nomeação  de

administradores,  diretores  e  membros  de  conselhos  de  administração  e  fiscal,  o  que

representaria violação à autonomia gerencial e financeira dos entes políticos subnacionais, ao

princípio  da  eficiência e  à iniciativa  legislativa  do  chefe  do  Poder  Executivo, relativa  à

organização e funcionamento da administração pública (CR, arts. 18, 37-caput e 61-§ 1º-II).

Subsidiariamente, postula a  declaração de nulidade  das disposições constantes dos arts. 9º-

III-§ 3º,  10, 13-V, 24 e 25  da lei,  que  determinam a instituição de auditoria interna e  de

comitê de auditoria estatutário  em empresas estatais,  por representarem ônus desarrazoado

para as entidades que exploram atividade econômica em regime de concorrência. Em relação

a estas, as exigências do estatuto não se conformariam com as diretrizes das Leis 10.406, de

10  de  janeiro  de  2002  (Código  Civil) e  6.404,  de  15  de  dezembro  de  1976  (Lei  das

Sociedades  Anônimas).  Afirma  que  a edição  do  estatuto  previsto  no  art.  173-§ 1º  da

Constituição da República demandaria lei específica de  cada ente que compõe a federação,

devendo o respectivo diploma apenas abranger empresas estatais e subsidiárias que explorem

atividade econômica em sentido estrito,  e não  empresas  prestadoras de serviços públicos.

Requer, ao final, que o Supremo Tribunal Federal (petição inicial da ADI 5.924/MG, p. 63): 
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[Declare] a inconstitucionalidade dos artigos 5º ao 26 da Lei nº 13.303/2016, ou, pelo
menos, dos seus artigos 9º, III e § 3º, I e III; 10; 13, V; 24 e 25 [...], aplicando-se a inter-
pretação conforme a Constituição para que as demais normas sejam direcionadas, exclu-
sivamente, às empresas públicas e sociedades de economia mista vinculadas à União que
explorem atividade econômica em sentido estrito, ou, ainda na linha da sucessividade
[…], acaso não acolhidos os pedidos anteriores, que se determine a interpretação con-
forme da Lei nº 13.303/2016 apenas para as empresas estaduais que atuam na seara eco-
nômica, excluídas do regime de governança as prestadoras de serviço público. 

iii. Sejam os art. 85 a 90 do Estatuto interpretados conforme à Constituição, sob pena de
violação ao princípio da proporcionalidade e eficiência.

iv. Subsidiariamente, na hipótese de não ser reconhecida as inconstitucionalidades apre-
sentadas e, ainda, na hipótese da Lei nº 13.303/2016 não se restringir às empresas explo-
radoras de atividade econômica vinculadas à União, pede-se que o art. 1º, § 7º, da Lei
13.303/2016 seja interpretado conforme a Constituição de modo que não sejam aplicadas
as restrições e vedações existentes no Estatuto às empresas privadas com participação
acionária minoritária das empresas estatais.

v. Por fim, que seja dada interpretação conforme a Constituição para o art. 91 do Estatuto
de modo que seja reconhecido que, decorrido o prazo de 24 meses de promulgação da
Lei  nº  13.303/2016,  deverão  as  empresas  estatais  se  adequarem  às  exigências  do
Estatuto, nos termos definidos por cada Ente Federativo, preservando-se a duração dos
mandatos efetivados durante o período de transição, em que cada ente da federação pode
estabelecer o período adequado para diferimento da aplicação das novas regras, para a
necessária adaptação das empresas estatais existentes quando da edição da lei nova.

Na ADI 6.029/DF, a CONTRAF aponta a inconstitucionalidade dos arts. 27-§ 3º e

72-II-parágrafo  único  do  Decreto  8.945/2016,  na  parte  em  que  incidem sobre a  Caixa

Econômica  Federal  (CEF),  por  ofensa  aos  arts.  37-caput,  48-IX/XIII  e  84-IV da  Carta

Magna.  Aduz  que  os  dispositivos  do  ato  regulamentar  exorbitaram  do  âmbito  da  Lei

13.303/2016,  que nada dispôs  sobre estatutos  sociais  de instituições  financeiras  públicas.

Haveria,  ainda,  contrariedade  ao  art.  9º  do  Decreto-Lei  759/1969,  que  estabelece  ser

imprescindível a aprovação dos referidos estatutos por decreto presidencial. Argumenta que

este último diploma teria sido recepcionado com status de lei complementar, em razão do art.

192 da CR.

Adotado o rito do art. 10 da Lei 9.868/1999 (peça 13 da ADI 5.624/DF), vieram

as  informações dos órgãos interessados (peças 16 e 18) e  as manifestações da Advocacia-

Geral da União (peça 21) e da Procuradoria-Geral da República (peça 49).

O relator  determinou o julgamento conjunto dos feitos,  acolheu a preliminar de

ilegitimidade ativa da FENAEE e deferiu parcialmente a medida cautelar, ad referendum do

Plenário, para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 29-caput-XVIII da Lei

13.303/2016 e assentar que a venda de ações das empresas públicas, sociedades de economia
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mista ou de suas  subsidiárias  ou controladas,  sempre  que se cuide de alienar  o  controle

acionário, exige autorização legislativa e realização de procedimento licitatório (peça 50).

Com amparo  no art.  9º-§ 1º  da  Lei  9.868/1999,  o  relator  convocou audiência

pública referente ao tema objeto das ações (peça 59).

Em 28 de setembro de 2018,  houve a realização da audiência,  na qual  foram

ouvidas  exposições  de  representantes  da  Central  Única  dos  Trabalhadores  (CUT);  da

Federação Única dos Petroleiros (FUP); da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do

Brasil (CTB); do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos; do Instituto Brasileiro

de  Direito  Administrativo (IBDA);  do Instituto Brasileiro de  Economia  (FGV IBRE);  da

Federação  Nacional  das  Associações  de  Pessoal  da  Caixa  (FENAE);  da  Confederação

Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (CONTRAF/CUT); da Federação Nacional

dos Engenheiros (FNE); da ID Global; da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás); da

Associação  de  Empregados  de  Furnas;  da  Associação  dos  Profissionais  dos  Correios

(ADCAP); da Auditoria Cidadã da Dívida; do Comitê Nacional das Empresas Públicas; da

Anamatra;  do  Departamento  Intersindical  de  Estatística  e  Estudos  Socioeconomicos

(DIEESE);  da  Petróleo  Brasileiro  S.A.  (Petrobrás);  da  BR Distribuidora;  do  Instituto  de

Estudos  Estratégicos  de  Petróleo,  Gás  e  Biocombustíveis  (INEEP);  da  Federação

Interestadual  dos Trabalhadores  em Empresas de Radiodifusão e Televisão (FITERT);  do

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDS); da Secretaria do Tesouro

Nacional; do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo; da Federação Nacional

dos Petroleiros (FNP); do Banco do Brasil S.A.; da Caixa Participações S.A.; do Conselho de

Administração  dos  Empregados  da  Eletrobrás;  do  Conselho  de  Administração  dos

Trabalhadores  da  Transpetro;  do  Ministério  do  Planejamento,  Desenvolvimento  e  Gestão

(MPOG); do Ministério de Minas e Energia (MME); do Governo do Estado da Bahia; da

Associação  dos  Profissionais  em  Saneamento  (APS);  do  Laboratório  de  Regulação

Econômica  da  Universidade  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  (UERJ);  e  da  Associação  de

Empresas de Transporte de Gás Natural (ATGÁS).

Na peça 134, foi acostada a transcrição da audiência pública.

É o relatório.
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II. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E OFENSA REFLEXA – ADI’S 5.624/DF E 6.029/DF

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para que determinada enti-

dade de classe se qualifique à propositura de ações de controle concentrado de constituciona-

lidade,  a  representatividade  integral  da  categoria  funcional  atingida  pela  norma.  Esse

entendimento vem sendo constantemente reafirmado em sucessivos julgamentos da Corte: 

LEGITIMIDADE PARA A CAUSA. Ativa. Ação direta de inconstitucionalidade – ADI.
Ação proposta pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais – ANAMAGES. Im-
pugnação de norma concernente a toda a magistratura. Legitimação não caracterizada.
Entidade classista de âmbito nacional, mas de representação parcial da categoria profissi-
onal. Não representatividade em, pelo menos, 9 (nove) estados da federação, nem de to-
dos os membros do Poder Judiciário nacional. Inteligência do art. 103, IX, cc. art. 102, §
2o, da CF. Inicial indeferida. Agravo regimental improvido. Precedentes. Carece de legiti-
mação para propor ação direta de inconstitucionalidade, a entidade de classe que, embora
de âmbito estatutário nacional, não tenha representação em, pelo menos, nove estados da
federação, nem represente toda a categorial profissional, cujos interesses pretenda tute-
lar.1

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEGITIMIDADE ATIVA “AD
CAUSAM” -  CF/88,  ART.  103  –  ROL TAXATIVO –  ENTIDADE DE CLASSE –
REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE MERA FRAÇÃO DE DETERMINADA
CATEGORIA  FUNCIONAL  –  DESCARACTERIZAÇÃO  DA  AUTORA  COMO
ENTIDADE  DE  CLASSE  –  AÇÃO  DIRETA NÃO  CONHECIDA.  RECURSO  DE
“AGRAVO REGIMENTAL” A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - A Constituição da
República, ao disciplinar o tema concernente a quem pode ativar, mediante ação direta, a
jurisdição constitucional concentrada do Supremo Tribunal Federal, ampliou, significati-
vamente, o rol - sempre taxativo - dos que dispõem da titularidade de agir em sede de
controle normativo abstrato. - Não se qualificam como entidades de classe, para fins de
ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade, aquelas que são constituídas por
mera fração de determinada categoria funcional. Precedentes.2

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DOS ARTS. 1O, 3O, E
5O DA LEI FEDERAL NO 9.534 DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997. ENTIDADE DE
CLASSE. ILEGITIMIDADE ATIVA. A ARPEN - Associação Nacional dos Registrado-
res de Pessoas Naturais não se compreende no âmbito do art. 103, IX, 2ª parte, da Cons-
tituição Federal,  por ser um subgrupo dentro do grupo representado pela ANOREG -
Associação dos Notários e Registradores do Brasil. Assim, falta-lhe legitimidade para a
propositura da presente ação. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.3

1 STF. Plenário. Agravo regimental na ADI 3.617/DF. Relator: Ministro CEZAR PELUSO. 25/5/2011, unânime.
Diário da Justiça eletrônico 125, 1 jul. 2011.

2 STF. Plenário. Agravo regimental na ADI 1.875/DF. Relator: Ministro CELSO DE MELLO. 20/6/2001, unânime.
Diário da Justiça eletrônico 236, 12 dez. 2008.

3 STF. Plenário. ADI 1.788/DF. Relator para o acórdão: Ministro NELSON JOBIM. 5/3/1998, maioria. Diário da
Justiça, 17 mar. 2006, p. 4.
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A despeito de sua denominação, a FENAEE não possui natureza sindical, conso-

ante reconhece na própria petição inicial. Carece inapelavelmente de legitimidade para pro-

por ações de controle concentrado de constitucionalidade, na medida em que não caracteriza

entidade de classe, porquanto representa apenas associações de funcionários de empresa pú-

blica específica – Caixa Econômica Federal –, ou seja,  mera fração da categoria funcional

dos bancários.

Quanto à CONTRAF, sua legitimidade esbarra na ausência do requisito da perti-

nência temática.

 A legitimidade das entidades sindicais de grau superior para instauração de con-

trole concentrado de constitucionalidade não se confunde com a das entidades de classe de âm-

bito nacional. Como ressaltou o Ministro MARCO AURÉLIO, a disjuntiva “ou”, constante do art. 103,

IX, da Constituição da República, “indica a diversidade de pessoas jurídicas, consideradas as con-

federações e as entidades de classe de âmbito nacional”.4

No caso, em se tratando de confederação sindical, basta a prova de possuir ao me-

nos três federações filiadas, conforme preceitua o art. 535 da CLT, além do atendimento ao

requisito da pertinência temática.

É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que exige relação de estrita

adequação entre a finalidade estatutária das confederações sindicais e o conteúdo material da

norma por elas impugnadas, como critério objetivo indispensável para conhecimento de ação

direta de inconstitucionalidade. Exemplo se colhe da ADI 1.114/DF, relator o Ministro ILMAR

GALVÃO, em que firmou precedente sobre a legitimidade ad causam das confederações sindi-

cais para ajuizar ação direta:

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. LIMINAR. PRELIMINAR. CONFEDERAÇÃO
NACIONAL. PERTINÊNCIA. ESTATUTO DA OAB (LEI N. 8.906/94). A jurisprudên-
cia do Supremo Tribunal Federal erigiu a pertinência, enquanto adequação entre finalidades
estatutárias e o conteúdo material da norma, como critério objetivo para o conhecimento de
ação direta promovida pelas entidades de classe de âmbito nacional (v.g. ADIMCs nos 77,
138, 159, 202, 305, 893). Tal orientação considerou, fundamentalmente, a natureza especial
de tais entidades que, ao contrário das demais pessoas e órgãos legitimados para o controle
abstrato de constitucionalidade, são entes privados, embora representem interesses coletivos.
Dentro desta linha de raciocínio, é evidente que também os órgãos superiores de representa-
ção sindical se enquadram nessa categoria de entidade nacional de classe, a que alude o art.
103, IX, da CF/88. Plenamente plausível, portanto, a exigibilidade da pertinência, não é de
reconhecer-se presente o pressuposto, no caso em exame, já que inexistente relação entre as
finalidades da autora Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos e o objeto da

4 STF. Plenário. ADI 54/DF. Rel.: Min. MARCO AURÉLIO. DJ, 6 set. 1996.
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norma impugnada (art. 21 da Lei n. 8.906/94) que dispõe sobre a titularidade da verba ho-
norária resultante da sucumbência, na hipótese de advogado empregado da parte vencedora.
A circunstância de a entidade eventualmente contar com advogados em seus quadros não
satisfaz o critério da pertinência, revelando apenas a existência de eventual interesse proces-
sual de agir, de índole subjetiva, que não se coaduna com a natureza objetiva do controle
abstrato.  Ação  direta  de  inconstitucionalidade  não  conhecida.  [Medida  cautelar  na  ADI
1.114/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ, 30.9.1994].

De acordo com André Ramos Tavares, a pertinência temática refere-se à necessi-

dade de demonstração, por alguns legitimados, de que o objeto da instituição guarda afini-

dade com o pedido da ação direta por eles proposta.5 

Conforme os arts. 4º e 5º do estatuto social da CONTRAF, a entidade defende e

representa  federações  e  sindicatos  das  categorias  profissionais  do  ramo  financeiro,  que

abrange “trabalhadores em Bancos Comerciais, Bancos de Investimentos, Financeiras, Cader-

netas de Poupança, Caixas Econômicas, Bancos Múltiplos, Cooperativas de Crédito, Empre-

sas de Crédito em geral, como também os trabalhadores em empresas coligadas”.6

Os diplomas por ela questionados nas ADI’s 5.624/DF e 6.029/DF, todavia, não

dizem respeito a direitos e interesses da categoria profissional representada, mas trata da rela-

ção entre o Estado e entidades da administração indireta (empresas públicas e sociedades de

economia mista). Incluem normas relativas à administração e função social dessas empresas;

governança corporativa; transparência na gestão; licitações para celebração de contratos de

obras, serviços e alienações de bens; controle e fiscalização pelo Poder Público e pela socie-

dade.

Apesar de a petição inicial da ADI 5.624/DF afirmar que a Lei 13.303/2016 “im-

pacta um grande número de empresas estatais em todo o País”, não demonstra, exatamente,

5 TAVARES, André Ramos. Curso De Direito Constitucional. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 307.
6 “Art. 4º. A Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro é constituída para fins de defesa,

organização, coordenação, proteção e representação profissional e legal dos seus representados, integrantes
das categorias profissionais descritas no artigo seguinte, tendo por finalidade precípua a implementação de
melhorias  nas  suas  condições  de  vida  e  de  trabalho,  também  atuando  na  manutenção  e  defesa  das
instituições democráticas brasileiras e na defesa da independência e autonomia da representação sindical.
Art. 5º. São representados pela CONTRAF todas as Federações e Sindicatos que a ela se filiem, localizados
no território nacional, detentores da representação sindical dos trabalhadores do ramo financeiro.
Parágrafo  único. A representação  da  categoria  profissional  abrange  todos  os  trabalhadores  em Bancos
Comerciais, Bancos de Investimentos, Financeiras, Cadernetas de Poupança, Caixas Econômicas, Bancos
Múltiplos, Cooperativas de Crédito,  Empresas de Crédito em geral,  como também os trabalhadores em
empresas  coligadas  pertencentes  ou  contratadas  por  grupo  econômico  bancário  ou  financeiro,  cujo
desempenho  profissional  contribua  de  forma  direta  ou  indireta  para  consecução  e  desenvolvimento  da
atividade econômica preponderante da empresa principal.” 
Disponível em: < http://www.contrafcut.org.br/pagina/estatuto >.
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em que medida os dispositivos questionados afetariam interesses típicos da classe profissio-

nal representada pelas requerentes. 

Por outro lado, em relação à ADI 6.029/DF, também obsta o conhecimento o fato

de seu objeto consubstanciar ato normativo secundário, de natureza nitidamente regulamen-

tar, o qual apenas de modo indireto afrontaria a Constituição da República. Com efeito, o De-

creto 8.945/2016 foi  editado com o escopo de regulamentar,  no âmbito da União,  a  Lei

13.303/2016, que trata do estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia

mista e de suas subsidiárias. Impugnados na ADI 6.029/DF, os arts. 27-§ 3º e 72-II-parágrafo

único do decreto estabelecem:

Art. 27. […] 

§ 3º Toda empresa estatal disporá de assembleia geral, que será regida pelo disposto na
Lei nº 6.404, de 1976, inclusive quanto à sua competência para alterar o capital social e o
estatuto social da empresa e para eleger e destituir seus Conselheiros a qualquer tempo.

[…] 

Art. 72. Fica criada a Assembleia Geral: […] 

II - na Caixa Econômica Federal;

[…] 

Parágrafo único. As assembleias gerais criadas na forma do caput possuem as competên-
cias da Lei nº 6.404, de 1976, e poderão inclusive aprovar alterações no estatuto social da
empresa estatal.

Tais disposições decorrem da competência privativa do Presidente da República

para dispor sobre organização e funcionamento da administração federal, a qual é conferida

pelo art. 84-caput-IV/VI-a da Constituição, com redação da EC 32/2001:

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: […] 

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regula-
mentos para sua fiel execução;

[…] 

VI – dispor, mediante decreto, sobre:

a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento
de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; […].

Os arts. 5º e 7º da Lei 13.303/2016, regulamentada pelo Decreto 8.945/2016, ex-

pressamente previram a sujeição das empresas públicas e sociedades de economia mista ao

ADI’s 5.624/DF, 5.846/DF, 5.924/MG E 6.029/DF 12



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

regime da Lei 6.404, 15 de dezembro de 1976, que disciplina as sociedades por ações. Este

último diploma, a seu turno, nos arts. 121 e 122, previu a existência de assembleia-geral, com

poderes para reformar o estatuto social das entidades.

Dessa maneira, as disposições questionadas do Decreto 8.945/2016, ao determi-

narem a criação de assembleia geral na estrutura da Caixa Econômica Federal, com poderes

para aprovar alterações nos estatutos da empresa, não podem ser objeto de ADI, tendo em

vista possuírem inegável natureza de ato normativo secundário. Na hipótese de haverem ex-

trapolado o poder regulamentado, ter-se-ia caracterizada crise de legalidade, e não de consti-

tucionalidade, a evidenciar a impossibilidade de conhecimento da ação. É dizer, a análise da

constitucionalidade das determinações contidas nos arts. 27-§ 3º e 72-II-parágrafo único do

Decreto 8.945/2016 haveria de passar, antes de se chegar ao nível constitucional, pelo exame

de compatibilidade com a legislação infraconstitucional acima referida, configurando típico

caso de ofensa reflexa à Constituição. 

Diante de tal panorama, há de prevalecer a firme orientação do Supremo Tribunal

Federal, no sentido de não se prestar a ação direta de inconstitucionalidade ao exame de

norma de caráter secundário, que possa implicar, eventualmente, ofensa indireta ou reflexa à

Constituição da República:

INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Portaria no 796/2000, do Ministro de Es-
tado da Justiça. Ato de caráter regulamentar. Diversões e espetáculos públicos. Regula-

mentação do disposto no art. 74 da Lei federal no 8.069/90 - Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA). Ato normativo não autônomo ou secundário. Inadmissibilidade da
ação. Inexistência de ofensa constitucional direta. Eventual excesso que se resolve no
campo da legalidade. Processo extinto, sem julgamento de mérito. Agravo improvido.

Votos vencidos. Precedentes, em especial a ADI no 392, que teve por objeto a Portaria no

773, revogada pela Portaria no 796. Não se admite ação direta de inconstitucionalidade
que tenha por objeto ato normativo não autônomo ou secundário, que regulamenta dispo-
sições de lei.7

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO N. 08/2004 EDI-
TADA PELO CORREGEROR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JA-
NEIRO. ILEGALIDADE. NÃO-CABIMENTO DA AÇÃO DIRETA. Não é cabível a
ação direta quando o ato normativo atacado encontra fundamento em texto infraconstitu-
cional.8

7 STF. Plenário. ADI-AgR 2.398/DF. Rel.: Min. Cezar Peluso. 25/6/2007, maioria. DJe 92, 31 ago. 2007.
8 STF. Plenário. ADI 3.376/RJ. Rel.: Min. EROS GRAU. 16/6/2005, unânime. DJ, 23 jun. 2006, p. 3.
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Ação direta de inconstitucionalidade:  descabimento:  caso de inconstitucionalidade re-

flexa. Portaria no 001-GP1, de 16.1.2004, do Presidente do Tribunal de Justiça de Ser-
gipe, que determina que o pagamento por via bancária dos emolumentos correspondentes
aos serviços notariais e de registro - obtidos através do sistema informatizado daquele
Tribunal - somente pode ser feito nas agências do Banco do Estado de Sergipe S/A - BA-
NESE. Caso em que a portaria questionada, editada com o propósito de regulamentar o
exercício  de  atividade  fiscalizatória  prevista  em  leis  federais  (L.  8.935/94;  L.
10.169/2000) e estadual (L. est. 4.485/2001), retira destas normas seu fundamento de va-
lidade e não diretamente da Constituição. Tem-se inconstitucionalidade reflexa - a cuja
verificação não se presta a ação direta - quando o vício de ilegitimidade irrogado a um
ato normativo é o desrespeito à Lei Fundamental por haver violado norma infraconstitu-
cional interposta, a cuja observância estaria vinculado pela Constituição.9

Portanto, as ADI’s 5.624/DF e 6.029/DF não devem ser conhecidas.

III. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA – ADIS 5.624/DF E
5.924/MG

O art. 173-§ 1º da Constituição da República, na redação da EC 19/1998, conferiu

ao legislador a tarefa de estabelecer o estatuto jurídico de empresas públicas e sociedades de

economia  mista  que  explorem  atividade  econômica.  Impôs  alguns  parâmetros  a  serem

observados no mister, entre os quais incluiu a necessária sujeição das referidas entidades aos

princípios da administração pública e à licitação nas contratações de obras, serviços, compras

e alienações (grifo nosso):

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

§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de econo-
mia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou co-
mercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre:

I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade;

II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos di-
reitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários;

III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os prin-
cípios da administração pública; 

IV - a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a
participação de acionistas minoritários; 

V - os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores.

9 STF. Plenário. ADI 3.132/SE. Rel.: Min. Sepúlveda Pertence. 15/2/2006, maioria. DJ, 9/6/2006, p. 4.
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Promulgada para regulamentar o dispositivo constitucional,  a Lei 13.303/2016

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

suas subsidiárias, que explore atividade econômica de produção ou comercialização de bens

ou prestação de serviços, ainda que em regime de monopólio ou de prestação de serviços

públicos, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

As alegações de inconstitucionalidade formal  suscitadas nas ADIs 5.624/DF  e

5.924/MG fundam-se no fato de  o diploma ser originário de proposição parlamentar, o que

representaria afronta aos arts. 61, § 1º, II, c e e, e 84 da Constituição.

De acordo com tais preceitos, é indispensável a iniciativa do chefe do Poder Exe-

cutivo:  (i) mediante projeto de lei,  para elaboração de normas que  disciplinem regime jurí-

dico  ou situação funcional  de  servidores  públicos,  criação ou extinção de ministérios  ou

órgãos pertencentes à administração pública; e (ii) mediante decreto, para remodelação da es-

trutura organizacional e do funcionamento de órgãos sem aumento de despesa, ou para extin-

ção de funções ou cargos públicos vagos.

Não se enquadra nessas hipóteses de iniciativa reservada a elaboração de esta-

tuto jurídico de empresas públicas e sociedades de economia mista que explorem atividade

econômica. O regramento da Lei 13.303/2016 não cria ou extingue órgãos ou ministérios e

nem trata de regime de pessoal da administração pública. A despeito de as suas normas afe-

tarem, em certa medida, a organização de entidades da administração indireta  (empresas

públicas e sociedades de economia mista), não há ofensa à prerrogativa regulamentar pre-

vista  no art.  84,  da CR, uma vez que  foram  observadas diretrizes traçadas pelo  próprio

constituinte, no art. 173, § 1º. Este dispositivo confere à lei ordinária a disciplina (i) do es-

tatuto jurídico de tais entidades; (ii) da sua função social; (iii) da licitação e contratação de

obras, serviços, compras e alienações; (iv) da constituição e do funcionamento de conselhos

de administração e fiscal; e (v) dos mandatos, avaliação de desempenho e responsabilidade

dos seus administradores. 

Tendo em vista a previsão expressa de reserva legal para tais matérias, a compe-

tência do Presidente da República para dispor, mediante decreto, sobre organização da ad -

ministração federal não  pode ser entendida de modo a  abranger a elaboração de estatuto

jurídico de empresas públicas e sociedades de economia mista.
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IV. EXCESSIVA ABRANGÊNCIA DA LEI 13.303/2016: INCOMPATIBILIDADE COM O ART. 173-§ 1º DA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – ADIS 5.624/DF E 5.924/MG

No que se refere à excessiva abrangência do diploma, merecem acolhida os pe-

didos deduzidos nas ADIs 5.624/DF e 5.924/MG. 

De acordo com o art. 1º da Lei 13.303/2016, o estatuto jurídico por ela estabele-

cido  aplica-se  a  “toda e  qualquer empresa  pública  e  sociedade de  economia  mista  da

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que explore atividade econômica

de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços,  ainda que a ativi-

dade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União ou seja de prestação

de serviços públicos”.

Consoante pondera José dos Santos Carvalho Filho, a redação dada ao art. 173,

§ 1º, da Constituição da República pela EC 19/1998, ao determinar a elaboração de estatuto

jurídico de empresas públicas e sociedades de economia mista, não deixou suficientemente

claro o exato alcance da expressão atividade econômica nele contida:

A questão do duplo objeto dessas entidades, em nosso entender, não ficará inteiramente
dirimida nem com a nova redação do art. 173, § 1º, da CF, imposta pela EC nº 19/98
(reforma administrativa do Estado). Refere-se o dispositivo à exploração de atividade
econômica de produção ou comercialização de bens ou prestação de  serviços. Poder-
se-á supor, em princípio, que tais serviços sejam públicos ou privados; […] persistirá a
dúvida sobre se o art. 173, § 1º, da CF, contempla todas as empresas públicas e socie-
dades de  economia mista ou se incide apenas sobre aquelas que exploram atividade
econômica e prestam serviços de natureza privada, com o que estariam de fora as que
executam serviços públicos típicos.10

A doutrina distingue as empresas públicas e sociedades de economia mista ex-

ploradoras de atividade econômica em duas categorias: de um lado, as que prestam serviços

públicos (atividade econômica em sentido amplo); de outro, as que exploram atividade eco-

nômica em regime de competição com empresas privadas (atividade econômica em sentido

estrito).11 Para Eros Roberto Grau, somente às últimas aplica-se o disposto no art. 173, § 1º,

da Constituição da República:

[…] Por certo que, no art. 173 e seu § 1º, a expressão atividade econômica conota ati-
vidade econômica em sentido estrito. O art. 173, caput, enuncia as hipóteses nas quais

10 CARVALHO FILHO, José dos Santos,  Manual de direito administrativo,  24. ed. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2011, p. 457.

11 Idem, p. 456.
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é permitida ao Estado a exploração direta de  atividade econômica. Trata-se, aqui, de
atuação do  Estado –  isto  é,  da  União,  do  Estado-membro  e  do  Município  –  como
agente econômico, em área de titularidade do setor privado. Insista-se em que  ativi-
dade econômica em sentido amplo é território dividido em dois campos: o do serviço
público e o da atividade econômica em sentido estrito. As hipóteses indicadas no art.
173 do texto constitucional são aquelas nas quais é permitida a atuação da União, dos
Estados-membros e dos municípios neste segundo campo.

[…] Note-se que, tratando o caput do art. 173 da atividade econômica em sentido es-
trito, seu § 1º haveria de abranger exclusivamente as empresas públicas e as sociedades
de economia mista que empreendem atividade econômica em sentido estrito, dele es-
tando excluídas as que prestam serviço público. O resultado de tudo é o seguinte: [i]
atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de servi -
ços, no § 1º do art. 173 da Constituição, significa atividade econômica em sentido es -
trito […].12

Tal compreensão foi acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da

ADI 1.642/MG (sem destaques no original):

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALÍNEA "d" DO INCISO XXIII
DO ARTIGO 62 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. APROVA-
ÇÃO DO PROVIMENTO, PELO EXECUTIVO, DOS CARGOS DE PRESIDENTE
DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA ESTADUAL PELA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.  ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO
ARTIGO 173, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.  DISTINÇÃO ENTRE EMPRE-
SAS ESTATAIS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO E EMPRESAS ESTA-
TAIS  QUE  DESENVOLVEM  ATIVIDADE  ECONÔMICA  EM  SENTIDO
ESTRITO.  REGIME JURÍDICO ESTRUTURAL E REGIME JURÍDICO FUNCIO-
NAL DAS  EMPRESAS  ESTATAIS.  INCONSTITUCIONALIDADE  PARCIAL.  IN-
TERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO.

[…] As sociedades de economia mista e as empresas públicas que explorem ativi-
dade econômica em sentido estrito estão sujeitas, nos termos do disposto no § 1º do
artigo 173 da Constituição do Brasil, ao regime jurídico próprio das empresas pri-
vadas.

3. Distinção entre empresas estatais que prestam serviço público e empresas estatais
que empreendem atividade econômica em sentido estrito.

4. O § 1º do artigo 173 da Constituição do Brasil não se aplica às empresas públicas,
sociedades de economia mista e entidades (estatais) que prestam serviço público.

5. A intromissão do Poder Legislativo no processo de provimento das diretorias das em-
presas estatais colide com o princípio da harmonia e interdependência entre os poderes.
A escolha dos dirigentes dessas empresas é matéria inserida no âmbito do regime estrutu-
ral de cada uma delas.

6. Pedido julgado parcialmente procedente para dar interpretação conforme à Constitui-
ção à alínea "d" do inciso XXIII do artigo 62 da Constituição do Estado de Minas Gerais,

12 GRAU,  Eros  Roberto,  Comentário  ao  art.  173,  in.  CANOTILHO,  J.  J.  Gomes;  MENDES, Gilmar  F.;
SARLET,  Ingo  W.;  STRECK,  Lenio  L.  (coords.).  Comentários  à  Constituição  do  Brasil.  São  Paulo:
Saraiva/Almedina, 2013, p. 1.831.
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para restringir sua aplicação às autarquias e fundações públicas, dela excluídas as empre-
sas estatais, todas elas.13

Em julgados anteriores, a jurisprudência do STF já vinha afirmando a distinção

entre as duas categorias de empresas públicas, no que toca ao cumprimento de obrigações

trabalhistas e tributárias:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE-
LÉGRAFOS: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: C.F.,  art.  150,  VI,  a.  EM-
PRESA  PÚBLICA  QUE  EXERCE  ATIVIDADE  ECONÔMICA  E  EMPRESA
PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO: DISTINÇÃO. I. -  As empresas
públicas prestadoras de serviço público distinguem-se das que exercem atividade econô-
mica. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é prestadora de serviço público de
prestação obrigatória e exclusiva do Estado, motivo por que está abrangida pela imuni-
dade tributária recíproca: C.F., art. 150, VI, a. II. - R.E. conhecido e provido.14

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS. IMPENHORABILIDADE DE SEUS BENS, RENDAS
E SERVIÇOS. RECEPÇÃO DO ARTIGO 12 DO DECRETO-LEI Nº 509/69. EXECU-
ÇÃO. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. À empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,
pessoa jurídica equiparada à Fazenda Pública, é aplicável o privilégio da impenhorabili-
dade de seus bens, rendas e serviços. Recepção do artigo 12 do Decreto-lei nº 509/69 e
não-incidência da restrição contida no artigo 173, § 1º, da Constituição Federal, que sub-
mete a empresa pública, a sociedade de economia mista e outras entidades que explorem
atividade econômica ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obri-
gações trabalhistas e tributárias. 2. Empresa pública que não exerce atividade econômica
e presta serviço público da competência da União Federal e por ela mantido. Execução.
Observância ao regime de precatório, sob pena de vulneração do disposto no artigo 100
da Constituição Federal. Recurso extraordinário conhecido e provido.15

Estender o estatuto jurídico previsto no art. 173, § 1º, da Constituição a empresas

públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público e em regime de mo-

nopólio,  implica submeter  tais  entidades  a  regime jurídico próprio de empresas privadas,

quanto a direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias (cf. inciso II do § 1º

do art. 173), o que contraria o entendimento firmado pela Corte nos precedentes acima trans-

critos.

Assim, deve-se acolher os pedidos das ADIs 5.624/DF e 5.924/MG, na parte em

que sustentam a inconstitucionalidade da excessiva abrangência da Lei 13.303/2016. Deve-

se, portanto, declarar a inconstitucionalidade da expressão “ainda que a atividade econômica

13 STF. Plenário. ADI 1.642/MG. Rel. Min. Eros Grau. 3/4/2008, unânime. DJe 177, 19/9/2008.
14 STF. Segunda Turma. RE 354.897/RS. Rel. Min. Carlos Velloso. 17/8/2004, unânime. DJ 3/9/2004.
15 STF. Primeira Turma. RE 229.696/PE. Rel. Min. Ilmar Galvão. 16/11/2000. DJ 19/12/2002.
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esteja sujeita ao regime de monopólio da União ou seja de prestação de serviços públicos”,

contida no art. 1º, caput e § 2º, e no título II, da Lei 13.303/2016, conferindo-se interpretação

conforme a Constituição para restringir a incidência do diploma às empresas públicas e socie-

dades de economia mista que explorem atividade econômica em sentido estrito, excluindo-se

de seu âmbito as prestadoras de serviços públicos ou em regime de monopólio.

V. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – ADIS 5.624/DF E 5.924/MG

As demais  alegações  de inconstitucionalidade  da  Lei  13.303/2016  suscitadas

nas ADIs 5.624/DF e 5.924/MG não restaram comprovadas.

A exclusão de entidades de menor porte – ou seja, de empresas de receita opera-

cional bruta inferior à noventa milhões de reais –, de algumas das regras do regime jurídico

do diploma, conforme previsão constante do art. 1º, § 1º, não se afigura desarrazoada. A lei

pode (e deve) discriminar mediante previsão de tratamento desigual a pessoas em situação

diversa, como forma de igualar os desiguais, na medida de suas desigualdades.

No caso,  o tratamento desigual estabelecido em favor de empresas de menor

porte constitui critério razoável e proporcional de diferenciação plenamente justificado. A

própria Constituição da República, no art. 179, determina a concessão de regime jurídico

diferenciado a empresas de pequeno porte assim definidas em lei,  com simplificação de

obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias.

No que  se refere à incidência da  lei sobre empresas públicas e sociedades de

economia  mista  de Estados-membros,  Distrito  Federal  e  Municípios,  não  há  falar  em

afronta à autonomia e à capacidade de organização de tais entes, porquanto se trata de im-

posição que deriva do próprio art. 173, § 1º, da Carta Magna. Admitir a possibilidade de fi-

xação de estatuto jurídico para empresas públicas e sociedades de economia mista em leis

de cada pessoa federativa acarretaria um “verdadeiro caos administrativo, uma vez que ha-

veria tantos estatutos quantas sejam as pessoas que integram a federação, atualmente em

número superior a cinco mil”.16

Dessa maneira, a referência a lei contida no dispositivo constitucional deve ser

entendida como relativa a lei editada pelo ente central da federação. Em regra, quando quis

16 Cf. CARVALHO FILHO, José dos Santos, obra citada, p. 460.
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a Constituição remeter determinada matéria à lei estadual, o fez expressamente, como se dá

em seus arts. 18, § 4o  ,17 42, § 1o  ,18 125, § 3o  ,19 e 158, parágrafo único, II.20

Em relação às disposições  dos arts. 85 a 90 da lei,  que tratam da fiscalização

das empresas públicas e das sociedades de economia mista por órgãos de controle das três

esferas  de  governo,  não  há  falar  em violação aos  princípios  da  proporcionalidade  e  da

eficiência. As normas estão em conformidade com os comandos dos arts. 70 e seguintes da

Constituição  da  República,  que determinam  a  sujeição  de  todas as  entidades  da

administração  pública  direta  e  indireta  –  incluindo,  portanto,  as  empresas  públicas  e

sociedades de economia mista e respectivas subsidiárias –  à fiscalização externa  contábil,

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.

Não  há  suporte  constitucional  que embase a  pretensão  deduzida  pelo

Governador de Minas Gerais na ADI 5.924/MG,  no sentido  de  determinar que o controle

externo  das  referidas  entidades  da  administração  indireta seja  exercido em  caráter

subsidiário em relação ao sistema de controle interno das próprias empresas.

Tampouco há ofensa à razoabilidade nas  restrições que o art. 17, § 2º, da  Lei

13.303/2016 impõe à investidura em cargos de direção e de conselho de administração das

entidades. A vedação incide sobre representantes de órgãos reguladores, dirigentes estatutá -

rios de partidos políticos, ocupantes de cargos em organização sindical e contratantes com a

pessoa política controladora da empresa. Visam, como observou a AGU, a coibir possíveis

conflitos entre interesses institucionais da entidade e interesses político-partidários ou cor -

17 “Art. 18. […] 
§ 4o A criação, a  incorporação,  a fusão e o desmembramento de Municípios,  far-se-ão por lei  estadual,
dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante
plebiscito,  às  populações  dos  Municípios  envolvidos,  após  divulgação  dos  Estudos  de  Viabilidade
Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.”

18 “Art. 42. […] 
§ 1o Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser
fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8o; do art. 40, § 9o; e do art. 142, §§ 2o e 3o, cabendo a lei estadual
específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3o, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas
pelos respectivos governadores.”

19 “Art. 125. […] 
§ 3o A lei  estadual  poderá  criar,  mediante  proposta  do  Tribunal  de  Justiça,  a  Justiça  Militar  estadual,
constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo
próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos Estados em que o efetivo militar seja
superior a vinte mil integrantes.”

20 “Art. 158. […] 
Parágrafo único. As  parcelas  de  receita  pertencentes  aos  Municípios,  mencionadas  no  inciso  IV,  serão
creditadas conforme os seguintes critérios:
[…] 
II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos Territórios, lei federal.”
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porativos e, dessa maneira,  assegurar  a autonomia decisória e  a probidade administrativa

dos ocupantes dos cargos. 

A norma não impede a supervisão ministerial sobre tais entidades e tampouco

obsta  a  participação  de  representantes  de  empregados  nos  conselhos  de  administração,

ainda que se trate de empregados filiados a entidades  sindicais. Apenas incide o óbice no

caso de se tratar de empregado que esteja no exercício de cargo de direção ou representação

em organização sindical.

De resto, houve o exaurimento da eficácia do art. 91 da Lei 13.303/2016, que

estabelecia o prazo de 24 meses para que as empresas públicas e sociedades de economia

mista  constituídas  anteriormente  à  vigência  do  estatuto  se  adaptassem ao novo regime.

Buscava  o  autor  da  ADI  5.924/MG que  a  Corte  desse  interpretação  conforme  a  esse

dispositivo,  para explicitar  que o cumprimento  integral  do estatuto somente poderia  ser

exigido a partir de julho de 2018. Tendo  ocorrido o  término do prazo previsto na norma,

encontra-se prejudicado o pedido.

VI. DISPENSA DE LICITAÇÃO E DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA ALIENAÇÃO DO CONTROLE

ACIONÁRIO DE ESTATAIS – ADI 5.846/DF

Os arts. 28 e 29 da Lei 13.303/2016 prescreveram normas relativas a exigência de

licitação, dispensa e inexigibilidade para empresas públicas, sociedades de economia mista e

suas subsidiárias. O art. 28-§3º do diploma dispensou o certame para (i) comercialização ou

prestação de serviços ou obras relacionados com os objetos sociais das sociedades de eco-

nomia mista; e (ii) casos em que a escolha de parceiro esteja associada a características par-

ticulares,  vinculada  a  oportunidades  de  negócio  específicas,  com  justificação  da

inviabilidade de procedimento competitivo. Incluiu no sentido da expressão oportunidades

de negócios a formação e extinção de parcerias e outras formas associativas, societárias ou

contratuais, a aquisição e alienação de participação em sociedades e outras formas associa -

tivas e as operações realizadas em mercado de capitais (art. 28-§4º). No art. 29, a lei trouxe

relação pormenorizada das situações de dispensa de licitação, entre as quais incluiu a “com-

pra e venda de ações, de títulos de crédito e de dívida e de bens que produzam ou comercia-

lizem” (inciso XVIII). 
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O principal  argumento defendido pela  ADI  5.846/DF é  de  que  o  texto

constitucional  exige,  para  a  alienação  de  ações  de  sociedades  de  economia  mista  que

acarrete a perda do controle acionário por parte do Estado, prévia autorização por lei formal

e realização de procedimento de licitação pública.

VI.1 NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE SOCIETÁRIO DE

EMPRESAS ESTATAIS: PEDIDO (E.1) DA ADI 5.846/DF

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

art.  37  da  Constituição  da  República,  que  submete  à  reserva  legal  a  autorização  para

instituição de empresa pública e sociedade de economia mista – no caso, lei específica –, e a

criação  de subsidiárias  de  tais  pessoas  jurídicas,  assim  como  a  participação  delas  em

empresas privadas. 

De plano, não procede o argumento  da AGU,  de que  a autorização legislativa

apenas  faria  sentido  para  a  hipótese  de  encerramento  das  atividades  de sociedade  de

economia  mista,  mas  não  para  a  alienação  da  participação  societária  em  empresas

subsidiárias ou controladas (p. 34 da respectiva manifestação, na peça 91 da ADI 5.846/DF).

Venda de ativos, unidades operacionais e estabelecimentos de sociedades de economia mista,

bem como  alienação da  participação  destas  em sociedades subsidiárias ou controladas não

constituem medidas diversas da desestatização. É nesse sentido a determinação da Lei 9.491,

de 9 de setembro de 1997 (Programa Nacional de Desestatização),  que prevê a realização

de licitação, na modalidade leilão, para tais modalidades operacionais (grifo nosso):

Art. 4º As desestatizações serão executadas mediante as seguintes modalidades operacio-
nais:

I -  alienação de participação societária, inclusive de controle acionário, preferencial-
mente mediante a pulverização de ações;

[…]

IV - alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações;

V - dissolução de sociedades ou desativação parcial de seus empreendimentos, com a
conseqüente alienação de seus ativos;

[…]

ADI’s 5.624/DF, 5.846/DF, 5.924/MG E 6.029/DF 22



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

§ 3° Nas desestatizações executadas mediante as modalidades operacionais previstas nos
incisos I, IV, V, VI e VII deste artigo, a licitação poderá ser realizada na modalidade de
leilão.

Tanto  as  sociedades  de  economia  mista  quanto as  empresas  subsidiárias  e

controladas constituem pessoas jurídicas de direito privado – sociedades civis ou comerciais

–, as quais têm o Estado como controlador acionário.  Nos termos do art.  37-XIX-XX da

Constituição da República, a instituição de qualquer delas subordina-se à prévia autorização

legislativa, apenas variando a forma exigida para tanto: lei específica no caso da sociedade de

economia mista principal; autorização de forma genérica para a instituição de subsidiárias. 

De toda forma, não há distinção substancial entre sociedades de economia mista e

suas subsidiárias  e controladas.  Assim como as primeiras,  as últimas  também  integram a

administração  pública  e  seguem  regime  similar  ao  das  empresas  estatais.  Encontram-se

vinculadas ao controle do poder público, conforme esclarece José dos Santos Carvalho Filho:

[…] o Estado cria e controla diretamente determinada sociedade de economia mista (que
podemos chamar de  primária) e esta, por sua vez, passa a gerir uma nova sociedade
mista, tendo também o domínio do capital votante. É esta segunda empresa que constitui
a sociedade subsidiária. Alguns preferem denominar a empresa primária de sociedade ou
empresa de primeiro grau, e, a subsidiária, de sociedade ou empresa de segundo grau.
Se houver nova cadeia de criação, poderia até mesmo surgir uma empresa de terceiro
grau e assim sucessivamente. 

[…] o fato de serem subsidiárias indica apenas que não são controladas diretamente por
entidade política, de forma que, dentro dessa categoria, podem encontrar-se não somente
sociedades de economia mista e empresas públicas de segundo grau, como outras entida-
des que, sujeitas a idêntico controle, se configuram como meras sociedades empresariais.

[…] as subsidiárias também são controladas, embora de forma indireta, pela pessoa fede-
rativa que instituiu a entidade primária. A subsidiária tem apenas o objetivo de se dedicar
a um dos segmentos específicos da entidade primária, mas como esta é quem controla a
subsidiária, ao mesmo tempo em que é diretamente controlada pelo Estado, é este, afinal,
quem exerce o controle, direto ou indireto, sobre todas. Por tais motivos, não se pode ne-
gar sua condição de pessoas integrantes da Administração Indireta.21

Conforme ensina  Celso  Antônio  Bandeira  de  Mello,  “uma vez  que  empresas

públicas e sociedades de economia mista são criadas por lei, simetricamente, só podem ser

extintas por lei ou na forma da lei”.22 Se a alienação de ações implicar a perda de controle

acionário da sociedade de economia mista, da sociedade subsidiária ou da controlada, haverá

21 CARVALHO FILHO, José dos Santos,  Manual de direito administrativo, 24. ed., Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2011, p. 455.

22 MELLO, Celso Antônio Bandeira de, Curso de direito administrativo, 17. ed., São Paulo: Malheiros, 2004, 
p. 191.
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necessidade de prévia autorização do legislador.  Isso porque da transferência  de controle

acionário estatal e, consequentemente, da perda de preponderância em deliberações sociais,

decorre a descaracterização da  entidade enquanto  sociedade de economia mista23.  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  na arena

democrática, o parlamento. 

Conforme observou o Ministro Relator, ao deferir em parte a medida cautelar na

ADI 5.624/DF (decisão constante na peça 73 deste processo), 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 pela Corte no julgamento da ADI 234/RJ. Em

discussão estava a validade de normas da Constituição fluminense que vedavam a alienação

de  ações  de  sociedades  de  economia  mista  estadual  sem  autorização  da  Assembleia

Legislativa (arts. 69-parágrafo único e 99-XXXIII da CE/RJ). A despeito de reconhecer a

impossibilidade de afastar o chefe do 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 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. Confira-se trecho da ementa do acórdão (sem destaques no original):

Ação direta de inconstitucionalidade. Constituição do Estado do Rio de Janeiro, art. 69 e
parágrafo único, e art. 99, inciso XXXIII. Alienação, pelo Estado, de ações de sociedade
de economia mista. 2. Segundo os dispositivos impugnados, as ações de sociedades de
economia mista do Estado do Rio de Janeiro não poderão ser alienadas a qualquer título,
sem autorização legislativa. Mesmo com autorização legislativa, as ações com direito a
voto das sociedades aludidas só poderão ser alienadas, sem prejuízo de manter o Estado,
o controle acionário de 51% (cinquenta e um por cento), competindo, em qualquer hipó-
tese, privativamente, a Assembléia Legislativa, sem participação, portanto, do Governa-
dor, autorizar a criação, fusão ou extinção de empresas públicas ou de economia mista
bem como o controle acionário de empresas particulares pelo Estado. 3. O art. 69, "ca-
put", da Constituição fluminense, ao exigir autorização legislativa para a alienação
de ações das sociedades de economia mista, é constitucional, desde que se lhe con-

23 STF, Plenário, ADI 234/RJ, Rel.: Min. Néri da Silveira, DJ 15.9.1995.
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fira interpretação conforme a qual não poderão ser alienadas, sem autorização le-
gislativa, as ações de sociedades de economia mista que importem, para o Estado, a
perda do controle do poder acionário. Isso significa que a autorização, por via de
lei, há de ocorrer quando a alienação das ações implique transferência pelo Estado
de direitos que lhe assegurem preponderância nas deliberações sociais. A referida
alienação de ações deve ser, no caso, compreendida na perspectiva do controle acio-
nário da sociedade de economia mista, pois é tal posição que garante a pessoa admi-
nistrativa  a  preponderância  nas  de  liberações  sociais  e  marca  a  natureza  da
entidade. 4. Alienação de ações em sociedade de economia mista e o "processo de priva-
tização de bens públicos". Lei federal n. 8031, de 12.4.1990, que criou o Programa Naci-
onal  de  Desestatização.  Observa-se,  pela  norma  do  art.  2.,  parágrafo  1.,  da  lei  n.
8031/1990, a correlação entre as noções de "privatização" e de "alienação pelo Poder Pú-
blico de direitos concernentes ao controle acionário das sociedades de economia mista",
que lhe assegurem preponderância nas deliberações sociais. 5. Quando se pretende sujei-
tar à autorização legislativa a alienação de ações em sociedade de economia mista,  im-
porta ter presente que isto só se faz indispensável, se efetivamente, da operação, resultar
para o Estado a perda do controle acionário da entidade. Nesses limites, de tal modo, é
que cumpre ter a validade da exigência de autorização legislativa prevista no art. 69 "ca-
put", da Constituição fluminense. 6. Julga-se, destarte, em parte, procedente, no ponto, a
ação, para que se tenha como constitucional, apenas, essa interpretação do art. 69, "ca-
put", não sendo de exigir-se autorização legislativa se a alienação de ações não importar
perda do controle acionário da sociedade de economia mista, pelo Estado. […].24

Em julgamentos posteriores, o mesmo entendimento foi reafirmado:

AÇÃO  DIRETA DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  ART.  364,  CAPUT E  PARÁ-
GRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DO RIO DE JANEIRO. NORMA QUE IM-
PEDE A ALIENAÇÃO DAS AÇÕES ORDINÁRIAS DO BANCO DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO - BANERJ - E DETERMINA A ARRECADAÇÃO DE RECEITAS
E  OS  PAGAMENTOS  DE  DÉBITOS  DO  ESTADO,  EXCLUSIVAMENTE,  PELO
BANCO ESTADUAL. 

1. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 234/RJ, ao apreciar disposi-
tivos da Constituição do Rio de Janeiro que vedavam a alienação de ações de sociedades
de economia mista estaduais, o Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação con-
forme à Constituição da República, no sentido de serem admitidas essas alienações, con-
dicionando-as à autorização legislativa, por lei em sentido formal, tão-somente quando
importarem em perda do controle acionário por parte do Estado. Naquela assentada, se
decidiu também que o Chefe do Poder Executivo estadual não poderia ser privado da
competência para dispor sobre a organização e o funcionamento da administração esta-
dual.

2. Conteúdo análogo das normas impugnadas nesta Ação; distinção apenas na vedação
dirigida a uma sociedade de economia mista estadual específica, o Banco do Estado do
Rio de Janeiro S/A - Banerj.

3. Aperfeiçoado o processo de privatização do Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A,
na forma da Lei fluminense n. 2.470/1995 e dos Decretos ns. 21.993/1996, 22.731/1997
e 23.191/1997. Condução do processo segundo o que decidido pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal. Medida Cautelar mantida.

24 Ver nota anterior.
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4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.25

AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  ART.  10,  II  E  IV,  DA  LEI
10.542/1997 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. NORMAS QUE EXIGEM PRÉ-
VIA E ESPECÍFICA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA OPERAÇÕES DE RE-
COLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS COM A CONCESSÃO DE DESCONTO E
PARA A VENDA DE AÇÕES DE EMPRESAS PÚBLICAS, SOCIEDADE DE ECO-
NOMIA MISTA E INSTITUIÇÕES PERTENCENTES AO SISTEMA FINANCEIRO
PÚBLICO DO ESTADO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES. INCONSTI-
TUCIONALIDADE DO PRIMEIRO DISPOSITIVO RECONHECIDA. DADA INTER-
PRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO AO SEGUNDO DISPOSITIVO. 

1. Ao Legislativo cabe regrar genericamente a concessão de descontos (CTN, art. 160,
parágrafo único), e o Executivo pode concedê-los caso a caso, obedecendo aos termos da
legislação respectiva.

2. Exigir autorização prévia e específica em cada caso de operação de antecipação do pa-
gamento é desbordar dos limites de atuação do Poder Legislativo, invadindo seara pró-
pria da Administração.

3. “No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 234/RJ, ao apreciar dispo-
sitivos da Constituição do Rio de Janeiro que vedavam a alienação de ações de socieda-
des  de economia mista  estaduais,  o  Supremo Tribunal  Federal  conferiu interpretação
conforme à Constituição da República, no sentido de serem admitidas essas alienações,
condicionando-as  à  autorização  legislativa,  por  lei  em  sentido  formal,  tão-somente
quando importarem em perda do controle acionário por parte do Estado. Naquela assen-
tada, se decidiu também que o Chefe do Poder Executivo estadual não poderia ser pri-
vado  da  competência  para  dispor  sobre  a  organização  e  o  funcionamento  da
administração estadual.” (ADI 1348/RJ, DJe 7/3/2008)

4. A autorização legislativa exigida “há de fazer-se por lei formal, mas só será necessária,
quando se cuide de alienar o controle acionário da sociedade de economia mista" e de-
mais estatais. (ADI 234 QO/RJ, DJe de 9/5/1997).

5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.26

Como bem colocou o Ministro Relator na decisão  monocrática que concedeu

em parte a cautelar (peça 50), a ausência de menção à necessidade de prévia autorização

legislativa  pelo  dispositivo  impugnado  da  Lei  13.303/2016  gera  insegurança  jurídica  e

expectativas ilegítimas de flexibilização do regime de alienação de controle acionário de

sociedades de economia mista. Por essa razão, deve-se acolher o pedido constante do item

(e.1)  da  ADI 5.846/DF,  para conferir  interpretação conforme a Constituição  ao  art.  29-

XVIII  da  Lei  13.303/2016  e assentar  que  a  venda  de  ações  de empresas  públicas,

sociedades  de  economia  mista  ou  de  suas  subsidiárias  ou  controladas  exige  prévia

autorização legislativa, sempre que se cuide de alienar o controle acionário.

25 STF, Plenário, ADI 1.348/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 41, 7.3.2008.
26 STF, Plenário, ADI 1.703/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 292, 19.12.2017.
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VI.2 NECESSIDADE DE LICITAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE SOCIETÁRIO DE ESTATAIS:
PEDIDOS (E.2), (E.2.1) E (E.2.2) DA ADI 5.846/DF

Como expressão do princípio republicano, o dever geral de licitar abrange indis-

tintamente os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, o que inclui autar-

quias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, quer exploradoras de

atividade econômica, quer prestadoras de serviços públicos. Consoante Eros Roberto Grau27,

essa é a compreensão a se extrair da leitura conjunta dos arts. 22-XXVII, 37-XXI e 173-§1º-

III da Lei Fundamental.

O  art.  37-XXI  da  Constituição,  nesse  sentido, é  taxativo  ao  estabelecer  que,

ressalvados  os  casos  especificados  em  lei,  obras,  serviços,  compras  e  alienações  serão

contratados mediante processo de licitação que garanta igualdade de condições a todos os

concorrentes.  A exigência de licitação prévia garante a todos  a  possibilidade de acesso à

contratação com a administração. Concretiza, dessa maneira, os princípios da isonomia,  da

moralidade, da impessoalidade, da eficiência e da livre concorrência. Sobre a ratio essendi do

dever geral de licitar, diz a doutrina de Luciano de Araújo Ferraz:

São dois os principais objetivos da licitação: o primeiro, de natureza econômica, consiste
na obtenção da maior vantagem para a Administração (seleção da proposta mais vanta-
josa), em homenagem ao princípio constitucional da economicidade (art. 70 caput, CR);
o segundo, de sede constitucional, visa possibilitar oportunidades iguais a todos os parti-
culares interessados em oferecer bens, serviços ou obras ao Poder Público, bem como
aos que desejam adquirir bens a ele pertencentes. É, portanto, procedimento garantidor
da isonomia e da livre concorrência (arts. 5º e 170 da Constituição).28

Acerca da referência ao princípio da impessoalidade no texto constitucional, José

dos Santos Carvalho Filho observa:

O princípio objetiva a igualdade de tratamento que a Administração deve dispensar aos
administrados que se encontrem em idêntica situação jurídica. Nesse ponto, representa
uma faceta do princípio da isonomia. [...] para que haja verdadeira impessoalidade, deve
a Administração voltar-se exclusivamente para o interesse público, e não para o privado,
vedando-se, em consequência,  sejam favorecidos alguns indivíduos em detrimento de
outros e prejudicados alguns para favorecimento de outros.29

27 GRAU, Eros Roberto, “Comentário ao art. 173”,  in. AAVV,  Comentários à Constituição do Brasil, J. J.
Gomes Canotilho et. al. (coords.), São Paulo: Saraiva/Almedina: 2013, p 1.831.

28 FERRAZ, Luciano de Araújo, “Comentário ao art. 37, XXI”, in. AAVV,  Comentários à Constituição do
Brasil, J. J. Gomes Canotilho et. al. (coords.), São Paulo: Saraiva/Almedina: 2013, p. 884.

29 CARVALHO FILHO, José dos Santos.  Manual de Direito Administrativo.  24. ed. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2011, p. 19.
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O autor assevera que deixar ao exclusivo critério do administrador a prerrogativa

de escolher livremente as pessoas com as quais a administração pública contrata daria mar-

gem a concertos escusos e a favorecimentos indevidos, prejudicando a gestão administrativa

de interesses coletivos.30 É certo que a obrigação constitucional admite mitigação, tendo em

vista a ressalva contida na parte inicial do art. 37-XXI. Contudo, tal previsão não significa

que o legislador possua carta branca para flexibilizar a exigência constitucional. Os casos de

não incidência do dever constitucional possuem caráter excepcional e devem se embasar em

fundamento material razoável. Nesse sentido, pondera Luciano de Araújo Ferraz:

As hipóteses de contratação direta tradicionalmente adotadas no Brasil são a dispensa e
a inexigibilidade de licitação. A primeira decorrente da expressão do legislador, que
não terá ampla discricionariedade para definir os casos de dispensa (deverá haver razo-
abilidade nessa definição); a segunda decorrente da inviabilidade fática de competição,
que poderá ser fundada na inexistência de competidores ou na ausência de parâmetros
objetivos de cotejo entre propostas, derivada de características específicas do objeto ou
personalíssimas do executor do contrato ou de ambas conjuntamente.31 

No presente caso, o art. 29-XVIII da Lei 13.303/2016 dispensou o procedimento

licitatório por empresas  públicas e sociedades de economia mista  na hipótese de compra e

venda de ações, de títulos de crédito e de dívida e de bens que produzam ou comercializem.

O diploma não pretendeu disciplinar, especificamente, processos de desestatização das referi-

das entidades,  os quais permanecem regidos pela Lei 9.491/1997.  Esta, consoante demons-

trado no capítulo anterior, prescreve a licitação na modalidade leilão para as hipóteses de

alienação de participação societária, de ativos, de bens e de instalações de empresas estatais

(art. 4º-I/IV/V/§ 3º).

Considerando, de um lado, o dever constitucional geral de licitar incidente sobre

toda a administração pública e, de outro, a previsão expressa contida na norma específica dis-

ciplinadora do Plano Nacional de Desestatização (Lei 9.491/1997), o Ministro Relator deferiu

cautelar na ADI 5.624/DF para, por meio de interpretação conforme a Constituição, assentar

a necessidade do certame licitatório na alienação do controle societário de empresas estatais

(peça 50, p. 27):

[…] Entendo também necessária a concessão da medida cautelar, ad referendum do Ple-
nário, para fixar a interpretação conforme à Constituição ao dispositivo acima mencio-
nado, segundo a qual a dispensa de licitação só pode ser aplicada apenas à venda de

30 Idem, p. 217.
31 FERRAZ, Luciano de Araújo, obra citada, p. 884.
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ações que não importem a perda de controle acionário de empresas públicas, sociedades
de economia mista ou de suas subsidiárias ou controladas.

Isso porque convém emprestar relevo à linha argumentativa segundo a qual a Constitui-
ção não autorizaria a alienação direta de controle acionário de empresas estatais, uma vez
que a Lei 9.491/1997 (art. 4°, I e § 3°), ainda vigente, exige, nos procedimentos de deses-
tatizações, que a “alienação de participação societária, inclusive de controle acionário,
preferencialmente mediante a pulverização de ações” dar-se-á por meio de licitação, a
qual “poderá ser realizada na modalidade de leilão”.

Ao que parece, as disposições supratranscritas estão em consonância com o caput do art.
37 da CF, o qual dispõe que a toda a administração pública obedecerá aos princípios
constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.

Nesse sentido, permitir a venda direta de ações, em montante suficiente a perder o con-
trole societário de empresa estatal, de maneira a impossibilitar a concorrência pública,
poderia atentar contra o texto constitucional, o qual consigna que as alienações serão rea-
lizadas “mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a
todos os concorrentes” (art. 37, XXI).

Caso  a  extensão  das operações  de  alienação  de  ações  de  empresas  públicas,

sociedades de economia mista, subsidiárias e controladas importe perda de controle acionário

por parte  do Estado, ter-se-á, inevitavelmente,  a sua  descaracterização como entidades da

administração  indireta.  Por ser  a  desestatização uma modalidade  operacional que pode

interessar  a  várias empresas  que  competem  no  mercado,  cabe  ao  poder  público,  em

decorrência  dos  princípios  constitucionais  da  isonomia  e  da  impessoalidade,  regular  a

venda  do  controle  da  estatal de  modo  a  permitir  que  os  atores  concorram de  maneira

equânime e impessoal, sem favoritismos nem perseguições. 

Por tais razões, a possibilidade de alienação de controle acionário de empresas

públicas,  sociedades  de  economia  mista  e  suas  subsidiárias  ou  controladas,  sem prévia

realização de procedimento licitatório,  é incompatível com a Constituição da República.

Deve-se,  portanto,  acolher os pedidos contidos nos itens (e.2),  (e.2.1)  e  (e.2.2) da  ADI

5.846/DF. 

VI.3 TRANSFERÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO ESTATAL EM SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICOS:
PEDIDO (E.2.3) DA ADI 5.846/DF

Por outro lado, não se deve conhecer do pedido deduzido no item (e.2.3) da ADI

5.846/DF, de interpretação conforme a Constituição para excluir do âmbito de aplicação da

Lei 13.303/2016 e, por arrastamento, do Decreto 9.188/2017 a alienação da participação do
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Estado, ainda que minoritária, em SPEs constituídas para implementar e gerir concessões

públicas.

Como  bem  observou a AGU  (peça 91 da ADI 5.846/DF),  referidas operações

não são expressamente disciplinadas pelos dispositivos questionados da Lei 13.303/2016 ou

do Decreto 9.188/2017, mas por diploma normativo diverso, vale dizer, a Lei 11.079, de 30

de dezembro de 2004, a qual não foi incluída no pedido. Ao instituir normas gerais para li-

citação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública,  os

arts. 5º-§2º e 5º-A-I da Lei 11.079/2004 previram a possibilidade de, atendidas determina-

das condições, ser transferido o controle das SPEs aos parceiros privados. 32

A obtenção do resultado pretendido pelo autor não passa pela supressão de um

dos significados possíveis contidos nos dispositivos questionados da Lei 13.303/2016 ou do

Decreto 9.188/2017, mas pela restrição do alcance da norma especial que admite transferên-

cia da participação em SPEs. 

A incorreta delimitação inviabiliza o  conhecimento do pedido (e.2.3)  da ADI

5.846/DF.

VI.4 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS E ESTABELECIMENTOS DE

SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA: PEDIDO (E.3) DA ADI 5.846/DF

Quanto ao pedido (e.3) da ADI 5.846/DF, argumenta o partido autor que o art.

1º-§4º-I do Decreto 9.188/2017  inovou indevidamente o ordenamento jurídico, ao incluir

no regime de dispensa de licitação estabelecido pela Lei 13.303/2016 a alienação de unida -

32 “Art. 5º As cláusulas dos contratos de parceria público-privada atenderão ao disposto no art. 23 da Lei nº
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no que couber, devendo também prever:
[…] 
§ 2º Os contratos poderão prever adicionalmente:
I  -  os  requisitos  e  condições  em  que  o  parceiro  público  autorizará  a  transferência  do  controle  ou  a
administração temporária da sociedade de propósito específico aos seus financiadores e garantidores com
quem não mantenha vínculo societário direto, com o objetivo de promover a sua reestruturação financeira e
assegurar a continuidade da prestação dos serviços, não se aplicando para este efeito o previsto no inciso I
do parágrafo único do art.  27 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; (Redação dada pela Lei nº
13.097, de 2015)
[…]
Art. 5º-A. Para fins do inciso I do § 2º do art. 5º, considera-se: (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015)
I - o controle da sociedade de propósito específico a propriedade resolúvel de ações ou quotas por seus
financiadores e garantidores que atendam os requisitos do art. 116 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976; (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015).”
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des operacionais e estabelecimentos integrantes do patrimônio de sociedades de economia

mista federais.

O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada quanto ao não ca-

bimento de ação direta de inconstitucionalidade contra atos normativos secundários, catego-

ria na qual se inclui o decreto regulamentar.33 Este não possui, assim, aptidão jurídica para ser

atacado por ações de controle concentrado de constitucionalidade, exceto no que diz respeito a

eventual inobservância do princípio da reserva legal.34

Essa é a regra. Todavia, a Suprema Corte reconheceu existirem decretos que não

possuem índole meramente regulamentar. Cabe, nessas hipóteses, exame de conformidade

com o texto constitucional. É o que se colhe, por exemplo, dos seguintes julgados:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.  Condição.  Objeto.  Decreto  que
cria cargos públicos remunerados e estabelece as respectivas denominações, competên-
cias e remunerações. Execução de lei inconstitucional. Caráter residual de decreto autô-
nomo. Possibilidade jurídica do pedido. Precedentes. É admissível controle concentrado
de constitucionalidade de decreto que, dando execução a lei inconstitucional, crie cargos
públicos remunerados e estabeleça as respectivas denominações, competências, atribui-
ções e remunerações. 2. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Art. 5o   da Lei no

1.124/2000, do Estado do Tocantins. Administração pública. Criação de cargos e fun-
ções. Fixação de atribuições e remuneração dos servidores. Efeitos jurídicos delegados a
decretos do Chefe do Executivo. Aumento de despesas. Inadmissibilidade. Necessidade
de lei em sentido formal, de iniciativa privativa daquele. Ofensa aos arts. 61, § 1o  , inc. II,
a, e 84, inc. VI, a, da CF. Precedentes. Ações julgadas procedentes. São inconstitucionais
a lei que autorize o Chefe do Poder Executivo a dispor, mediante decreto, sobre criação
de cargos públicos remunerados, bem como os decretos que lhe deem execução.35

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DECRETO N.  1.557/2003 DO ESTADO
DO  PARANÁ,  QUE  ATRIBUI  A  SUBTENENTES  OU  SARGENTOS
COMBATENTES  O  ATENDIMENTO  NAS  DELEGACIAS  DE  POLÍCIA,  NOS
MUNICÍPIOS  QUE  NÃO  DISPÕEM  DE  SERVIDOR  DE  CARREIRA  PARA O
DESEMPENHO  DAS  FUNÇÕES  DE  DELEGADO  DE  POLÍCIA.  DESVIO  DE
FUNÇÃO.  OFENSA  AO  ART.  144,  CAPUT,  INC.  IV  E  V  E  §§ 4O   E  5O  ,  DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.36

33 Revista Trimestral de Jurisprudência, v. 205, p. 1.125; v. 204, p. 139; v. 140, p. 36; v. 137, p. 1.100.
34 Em voto proferido na medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 589/DF, o Ministro CARLOS

VELLOSO lembra que “em certos casos, o regulamento pode ser acoimado de inconstitucional: no caso, por
exemplo, de não existir lei que o preceda, ou no caso de o Chefe do Poder Executivo pretender regulamen-
tar  lei  não  regulamentável”.  Supremo  Tribunal  Federal.  Plenário.  MC/ADI  589/DF.  Relator: Ministro
CARLOS VELLOSO. 20/9/1991. Diário da Justiça, 18 out. 1991.

35 STF. Plenário. ADI 3.232/TO. Rel. Min. CEZAR PELUSO. 14/8/2008. DJ eletrônico 187, p. 44; RTJ, vol. 206,
p. 983. 

36 STF. Plenário. ADI 3.614/PR. Rel. Min. GILMAR MENDES. 20/9/2007. DJ, 23, p. 20; RTJ, vol. 204, p. 682. 
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O Decreto 9.188/2017, em suas considerações iniciais, aponta os arts. 28-§§3º e

4º, e 29-caput-XVIII da Lei 13.303/2016 como normas que pretende regulamentar. Em prin-

cípio, o ato não teria autonomia, pois apenas regulamentaria matéria tratada em lei. Não obs-

tante, há, no art. 1º-§4º-I do regulamento, inovação normativa indevida em tema reservado à

lei formal pela Constituição.

Com efeito, os §§ 3º e 4º do art. 28 da Lei 13.303/2016 dispensaram a exigência

de licitação na comercialização de produtos, serviços e obras relacionados ao objeto social

das empresas públicas e sociedades de economia mista, bem como as oportunidades de ne-

gócios definidas e justificadas na inviabilidade de procedimento competitivo. Já o  art. 29-

XVIII estendeu a dispensa à compra e venda de ações, de títulos de crédito e de dívida e de

bens que produzam ou comercializem.

O art. 1º-§4º-I do Decreto 9.188/2017, todavia, ao definir o sentido de “ativos”

para fins de incidência do regime especial de desinvestimento, ampliou o alcance da dis-

pensa de licitação contida nos dispositivos legais referidos. Ao fazê-lo, instituiu novas hipó -

teses de dispensa de licitação, quais sejam, a alienação de unidades operacionais e a venda

de estabelecimentos integrantes do patrimônio de sociedades de economia mista. Estas não

se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas pela Lei 13.303/2016, mas consubstan -

ciam medidas operacionais de desestatização, expressamente previstas no art. 4º-IV da Lei

9.491/1997 (Plano Nacional de Desestatização), que impõe-lhes o certame licitatório:

Art. 4º As desestatizações serão executadas mediante as seguintes modalidades operacio-
nais: […] 

IV - alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações;

[…] 

§ 3° Nas desestatizações executadas mediante as modalidades operacionais previstas nos
incisos I, IV, V, VI e VII deste artigo, a licitação poderá ser realizada na modalidade de
leilão. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.161-35, de 2001)

Estando as situações de dispensa do dever constitucional de licitar sujeitas ao

princípio da reserva legal, em decorrência da estatuição do art. 37-XXI da Constituição da

República, não cabe a ato unilateral do Presidente da República inovar em tal seara.  Ao

estabelecer  nova  hipótese  de  dispensa  de licitação,  sem previsão em  dispositivo  de lei

formal,  o  art.  1º-§4º-I  do  Decreto  9.188/2017  avançou indevidamente  sobre o  campo

reservado ao legislador democrático pelo texto constitucional.
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VI.5 SIGILO SOBRE AVALIAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS PARA ALIENAÇÃO DE ATIVOS DE SOCIEDADES DE

ECONOMIA MISTA: PEDIDO (E.4) DA ADI 5.846/DF

Em relação ao art. 7º-§2º do Decreto 9.188/2017, que determina o sigilo sobre as

avaliações econômico-financeiras relativas ao procedimento competitivo de alienação de ati-

vos de sociedades de economia mista, não cabe conhecer do pedido, por se tratar de disposi-

tivo de natureza meramente regulamentar. 

A Constituição de 1988 estabeleceu a publicidade como princípio básico para a

administração pública de todos os poderes das três esferas da federação (art. 37, caput) e eri-

giu a ampla liberdade de informação ao status de direito fundamental, ao assegurar a todos

acesso a informações de interesse particular, coletivo ou geral em posse do poder público (art.

5º-XXXIII). Ainda no intuito de ampliar a divulgação de informações públicas e conferir

transparência à gestão administrativa, o art. 37-§3º-II da CR garantiu a usuários de serviços

públicos acesso a registros administrativos e a informações sobre atos de governo; ao passo

que o art. 216-§ 2º   incumbiu a administração pública da gestão da documentação governa-

mental e das providências para franquear sua consulta pública, em termos a serem definidos

pelo legislador ordinário.

Em caráter excepcional,  a parte final do art.  5º-XXXIII da Constituição trouxe

ressalva ao princípio da publicidade, ao permitir restrição de acesso a informações cujo sigilo

seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, sem, no entanto, especificar quais

situações se enquadrariam nessas situações. Cabe, portanto, ao legislador infraconstitucional

estabelecer hipóteses sujeitas à restrição de divulgação, mister a ser cumprido não de forma

arbitrária ou desarrazoada, mas com observância das balizas e princípios constitucionais.

A Lei 13.303/2016 trouxe inúmeros deveres de transparência, publicidade e di-

vulgação de informações, a serem observados por parte de empresas públicas e sociedades de

economia mista, confira-se (destaques acrescidos):

Art. 8º As empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão observar, no mí-
nimo, os seguintes requisitos de transparência: 

[…] 

III - divulgação tempestiva e atualizada de informações relevantes, em especial as re-
lativas a atividades desenvolvidas, estrutura de controle, fatores de risco, dados econô-
mico-financeiros,  comentários  dos  administradores  sobre  o  desempenho,  políticas  e
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práticas de governança corporativa e descrição da composição e da remuneração da ad-
ministração; 

IV - elaboração e divulgação de política de divulgação de informações, em conformi-
dade com a legislação em vigor e com as melhores práticas; 

[…] 

VI - divulgação, em nota explicativa às demonstrações financeiras, dos dados operacio-
nais e financeiros das atividades relacionadas à consecução dos fins de interesse cole-
tivo ou de segurança nacional; 

VII - elaboração e  divulgação da política de transações com partes relacionadas, em
conformidade com os requisitos de competitividade, conformidade, transparência, equi-
dade e comutatividade, que deverá ser revista, no mínimo, anualmente e aprovada pelo
Conselho de Administração; 

VIII - ampla divulgação, ao público em geral, de carta anual de governança corpora-
tiva, que consolide em um único documento escrito, em linguagem clara e direta, as in-
formações de que trata o inciso III; 

IX - divulgação anual de relatório integrado ou de sustentabilidade. 

[…] 

§ 4º Os documentos resultantes do cumprimento dos requisitos de transparência constan-
tes dos incisos I a IX do caput deverão ser publicamente divulgados na internet de forma
permanente e cumulativa.

[…] 

Art. 12. A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão: 

I - divulgar toda e qualquer forma de remuneração dos administradores; […]. 

Em outros dispositivos, admitiu o diploma legal a aposição de sigilo sobre infor-

mações sensíveis de empresas públicas e sociedades de economia mista, resguardando o de-

ver  de  franqueamento  delas  aos  órgãos  de  controle  da  administração  pública  (destaques

acrescidos):

Art. 14. O acionista controlador da empresa pública e da sociedade de economia mista
deverá: 

I - fazer constar do Código de Conduta e Integridade, aplicável à alta administração, a
vedação à divulgação, sem autorização do órgão competente da empresa pública ou
da sociedade de economia mista, de informação que possa causar impacto na cota-
ção dos títulos da empresa pública ou da sociedade de economia mista e em suas re-
lações com o mercado ou com consumidores e fornecedores; 

[…] 

Art. 23. É condição para investidura em cargo de diretoria da empresa pública e da socie-
dade de economia mista a assunção de compromisso com metas e resultados específicos
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a serem alcançados, que deverá ser aprovado pelo Conselho de Administração, a quem
incumbe fiscalizar seu cumprimento. 

[…] 

§ 2º Compete ao Conselho de Administração, sob pena de seus integrantes responderem
por omissão, promover anualmente análise de atendimento das metas e resultados na
execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, devendo publicar suas
conclusões e informá-las ao Congresso Nacional, às Assembleias Legislativas, à Câmara
Legislativa do Distrito Federal ou às Câmaras Municipais e aos respectivos tribunais de
contas, quando houver. 

§ 3º Excluem-se da obrigação de publicação a que se refere o § 2º as informações de
natureza estratégica cuja divulgação possa ser comprovadamente prejudicial ao in-
teresse da empresa pública ou da sociedade de economia mista. 

[…] 

Seção VII

Do Comitê de Auditoria Estatutário 

Art. 24. A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão possuir em sua es-
trutura societária Comitê de Auditoria Estatutário como órgão auxiliar do Conselho de
Administração, ao qual se reportará diretamente. 

[…] 

§ 3º O Comitê de Auditoria Estatutário deverá se reunir quando necessário, no mínimo
bimestralmente, de modo que as informações contábeis sejam sempre apreciadas an-
tes de sua divulgação. 

[…] 

§ 5º Caso o Conselho de Administração considere que a divulgação da ata possa pôr
em risco interesse legítimo da empresa pública ou da sociedade de economia mista,
a empresa pública ou a sociedade de economia mista divulgará apenas o extrato das
atas. 

§ 6º A restrição prevista no § 5º não será oponível aos órgãos de controle, que terão
total e irrestrito acesso ao conteúdo das atas do Comitê de Auditoria Estatutário,
observada a transferência de sigilo. 

[…] 

Art. 34. O valor estimado do contrato a ser celebrado pela empresa pública ou pela
sociedade de economia mista será sigiloso, facultando-se à contratante, mediante justi-
ficação na fase de preparação prevista no inciso I do art. 51 desta Lei, conferir publici -
dade  ao  valor  estimado  do  objeto  da  licitação,  sem  prejuízo  da  divulgação  do
detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração
das propostas. 

Por fim, o art. 86 delegou ao regulamento da lei a definição de critérios para im-

posição de sigilo sobre informações consideradas estratégicas para as empresas públicas e so-

ciedades de economia mista:
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Art. 86. As informações das empresas públicas e das sociedades de economia mista rela-
tivas a licitações e contratos, inclusive aqueles referentes a bases de preços, constarão de
bancos de dados eletrônicos atualizados e com acesso em tempo real aos órgãos de con-
trole competentes.

[…] 

§ 4º As informações que sejam revestidas de sigilo bancário, estratégico, comercial
ou industrial serão assim identificadas, respondendo o servidor administrativa, civil e
penalmente pelos danos causados à empresa pública ou à sociedade de economia mista e
a seus acionistas em razão de eventual divulgação indevida.

§ 5º Os critérios para a definição do que deve ser considerado sigilo estratégico, co-
mercial ou industrial serão estabelecidos em regulamento.

Em vista das disposições constitucionais e legais referidas,  e diante de norma

expressa do estatuto  jurídico da empresa pública  e  da sociedade de  economia  mista  que

delega ao regulamento a identificação de situações de sigilo estratégico, não se pode afirmar

haver  no  art.  7º-§2º  do  Decreto  9.188/2017  invasão  da  esfera  de  atuação  do  legislador

infraconstitucional.  Trata-se  de  dispositivo  de  natureza  meramente  regulamentar,  não

suscetível de controle por meio de ação direta de inconstitucionalidade.

VII

Pelo exposto, opina a Procuradora-Geral da República: 

(i) em relação às ADIs 5.624/DF e 6.029/DF, pelo não conhecimento dos pedidos

ou, superados os obstáculos referidos no parecer,  pela procedência parcial,  apenas

para suspender o trecho do art. 1º, caput e § 2º, e do título II da Lei 13.303/2016 que

determina a incidência das suas disposições sobre empresas públicas e sociedades

de  economia  mista  que  prestam  serviços  públicos  ou  atuam  em  regime  de

monopólio;

(ii) em relação à ADI 5.846/DF, pela procedência parcial, com acolhimento dos

pedidos  “e.1”,  “e.2”,  “e.2.1”,  “e.2.2”  e  “e.3”,  para  conferir  interpretação

conforme a Constituição ao art. 29-XVIII da Lei 13.303/2016 e assentar que a

venda de ações de empresas públicas, sociedades de economia mista ou de suas

subsidiárias ou controladas exige prévia autorização legislativa e procedimento

licitatório,  sempre  que  se  cuide  de  alienar  o  controle  acionário;  e  declarar  a
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inconstitucionalidade  do  art.  1º-§4º-I  do  Decreto  9.188/2017,  por  avançar

indevidamente  sobre  o  campo  constitucionalmente  reservado  ao  legislador

democrático pelo art. 37-XXI da CR; e

(iii) em relação  à  ADI  5924/MG,  pela  procedência  parcial,  para  declarar  a

inconstitucionalidade  da expressão “ainda  que  a  atividade  econômica  esteja

sujeita  ao  regime de  monopólio  da União  ou seja  de prestação de  serviços

públicos”, contida no art. 1º-caput e § 2º, e no título II, da Lei 13.303/2016;

conferindo-se  interpretação  conforme  a  Constituição  para  restringir  a

incidência do diploma às empresas públicas e sociedades de economia mista

que  explorem atividade  econômica  em sentido  estrito,  excluindo-se  de  seu

âmbito as prestadoras de serviços públicos ou em regime de monopólio.

Brasília, 18 de dezembro de 2018.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Procuradora-Geral da República

AMO
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