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RESUMO

A intervenção do Estado na economia somada à estrutura híbrida da sociedade de

economia mista enseja a ocorrência de conflitos devido à presença de interesses, via

de regra, divergentes e/ou conflitantes. Frente a estes embates, por vezes, o Estado

utiliza-se de sua posição de controlador para impor seu interesse em detrimento do

interesse dos acionistas minoritários e da própria companhia. O presente trabalho

objetiva discutir as dificuldades na coexistência entre estes interesses, bem como

abordar a utilização do chamado “princípio supremacia do interesse público sobre o

privado”. O princípio da proporcionalidade também é apresentado para fins de

sopesamento dos interesses que estão em jogo no caso concreto.

Palavras-chaves: Conflito de interesses, Interesse público. Interesse privado.

Sociedade de economia mista.
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ABSTRACT

The public intervention on the economy summed up with a hybrid mixed corporation

structure creates conflicts due the presence of interests, usually, diverging or conflicting.

Sometimes, facing that shock the State enforces the controlling position to assure their

will over the minor shareholders of a company. This work goal is to discuss the

challenges on coexisting, as well as is to analyze the utilization of the “Principle of

supremacy of the public over private interest”. The proportionality principle is also

covered for consideration and leveling of the diverging interests presented on a concrete

case.

Keywords: Conflicting Interests. Public interest. Private interest. Mixed Capital

Company.
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INTRODUÇÃO

A história comprova que as Constituições de um país variam e se adequam as

ideologias presentes à época. Da mesma forma ocorre com o modelo de intervenção do

Estado na economia, razão pela qual o Brasil viveu épocas de intensa intervenção

estatal e momentos de apoio ao liberalismo econômico.

A Constituição Federal de 1988, que regulamenta atualmente o Estado brasileiro,

define que a melhor forma de atuação do Estado na economia é de maneira subsidiária,

reservando aos particulares o desenvolvimento de atividade econômica em sentido

estrito.

Assim, ao Estado resta intervir de forma atípica e excepcional na qualidade de

Estado-empresário, quando não houver interesse da iniciativa privada para o

desenvolvimento de certa atividade econômica, e se preenchido os requisitos presentes

no artigo 173 da Constituição Federal, ou na forma de agente normativo e regulador da

economia, nos termos do artigo 174 do mesmo diploma legal.

Se assim não fosse, sua atuação direta na economia prejudicaria a

competitividade no mercado econômico, causando desestímulo à iniciativa privada, e

limitando, consequentemente o desenvolvimento da economia nacional.

Dessa forma, ao Estado é permitido intervir, subsidiariamente, no mercado de

forma direta através de suas estatais, das quais se destacam as sociedades de

economia mista devido ao êxito que têm alcançado no decorrer da história da economia

brasileira.

Estas companhias são marcadas por três características peculiares: (i) presença

de capital social público-privado, (ii) Estado figurando como controlador, e (iii) o objeto

social, que apesar de ser uma atividade de interesse público, também visa a obtenção

de lucro.
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Em razão de existir nas sociedades de economia mista os particulares atuando

em conjunto com o Estado para o desenvolvimento de uma atividade econômica que

autorizou sua criação, ocorrem conflitos oriundos da divergência de interesses desses

acionistas.

O presente trabalho, vis-à-vis tal situação conflituosa advinda de interesses

divergentes, será apresentado em três capítulos. No primeiro será abordado o tema da

intervenção do Estado na economia. No segundo capítulo será abordada a sociedade

de economia mista de forma específica. E, no terceiro e ultimo capítulo, o conflito de

interesses será analisado dentro do contexto das companhias, sendo que dois casos

concretos são apresentados: (i) distribuição de dividendos pela Eletrobras; e (ii) controle

de preços na Petrobras, de modo a possibilitar uma compreensão mais realista da

utilização do interesse púbico como justificativa da atuação do controlador da

companhia.
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CAPITULO I - INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA

I.1 Breve análise acerca das principais modificações constitucionais sobre a
intervenção estatal na economia

Inicialmente, é importante comentar que a  intervenção do Estado na economia

varia de acordo com os modelos estatais vigentes à época, em que se busca

subterfúgios de acordo com o cenário econômico que se perfaz. Como será visto, esta

participação do Estado na economia almeja não apenas atender as necessidades da

população, mas também manter o sistema econômico e defender as ideologias

adotadas pela Constituição Federal.

No Brasil, atualmente, adota-se o sistema econômico capitalista baseado em

princípios neoliberais, observado quando o Estado defende a propriedade privada dos

meios de produção, a livre iniciativa, impõe regras para a livre concorrência e, ainda,

admite que haja divisão de classes sociais. De acordo com André Ramos Tavares

(2003, p.32-34) o capitalismo trata-se de:

[...] sistema econômico no qual as relações de produção estão
assentadas na propriedade privada dos bens em geral, especialmente
dos de produção, na liberdade ampla, principalmente de iniciativa e de
concorrência e, consequentemente, na livre contratação de mão-de-obra
[...] o sistema capitalista aponta para a chamada economia de mercado,
na medida em que são as próprias condições deste mercado que
determinam o funcionamento e equacionamento da economia (liberdade).
Daí a ideia de ‘mão invisível’, a regular e equilibrar as relações
econômicas, entre oferta e procura.
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Este modelo de organização exige que o Estado regulamente, fiscalize e oriente

os agentes econômicos quanto à proteção da livre concorrência, com fulcro de manter a

estabilidade do mercado econômico e corrigir eventuais falhas de mercado.

No Brasil, tem-se como marco inicial da intervenção do Estado na economia a

edição da primeira Constituição em 1824 (Constituição Política do Império do Brasil)

ainda no período monárquico, que defendia um controle da economia exercido pelas

Câmaras existentes em cada cidade, para fins de manutenção da economia, a

aplicação das rendas e a formação das "posturas policiaes"1 (MARTINS, 2011, p. 11).

A economia dessa época baseava-se na produção agrícola latifundiária e

escravista para exportação, razão pela qual mesmo após a independência política, o

Brasil ainda parecia uma colônia dependente de recursos externos adquiridos pela

venda de produtos agrícolas (REGO, 2006, p. 27).

A Constituição de 1891 foi a base da forma política atual, sendo responsável pelo

fim do Estado monárquico, pondo termo aos privilégios aristocráticos e clericais, e

conferindo mais poder ao povo - para a parcela da população que podia votar - por

meio do voto direto, através do qual escolhia seus representantes.

Durante a vigência da segunda Constituição,  já não havia escravidão, razão pela

qual se nota um enorme desenvolvimento econômico industrial proporcionado pelo

grande contingente de imigrantes que trouxe mão-de-obra livre para trabalhar nas

fazendas e indústrias.

Ainda na constância da Constituição de 1891, ocorreu o Coronelismo2,  e  a

Revolução Constitucionalista de 1932, que culminou na modificação dos ideais

sociológicos, momento em que o país aderiu ao liberalismo econômico industrial.

1 TITULO III - POSTURAS POLICIAES - Art. 66. Terão a seu cargo tudo quanto diz respeito à polícia e
economia das povoações, e seus termos, pelo que tomarão deliberações, e proverão por suas posturas
sobre os objectos seguintes: LEI - Do 1º DE OUTUBRO DE 1828 - Dá nova fórma ás Camaras
Municipaes, marca suas attribuições, e o processo para a sua eleição, e dos Juizes de Paz. D. Pedro I,
por Graça de Deus, e unanime acclamação dos povos, Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do
Brazil: Fazemos saber a todos os nossos subditos, que a Assembléa Geral decretou, e Nós queremos a
Lei seguinte: […].
2 Famosa política do cabresto, momento em que o Brasil foi controlado pelas duas forças econômicas da
época, as culturas de café paulista e de leite mineira.
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A Constituição de 1934 identifica-se com a política do Estado do Bem-Estar

Social3, pois contém inovações de alcance social e econômico, que almejavam a

combater desigualdades econômicas e sociais4. Esta, no entanto, vigeu por um lapso

temporal curto, uma vez que, em 1937, Getúlio Vargas outorgou nova Constituição após

ter aplicado o Golpe de Estado de 1937.

Seguindo o modelo constitucional anterior, a Constituição de 1937 tratou acerca

do tema de ordem econômica em capítulo próprio, determinando, conforme se infere do

artigo 1355, que compete à iniciativa privada a exploração econômica, restando ao

Estado a tarefa de organizar o mercado, para fins de evitar conflitos entre os agentes

econômicos e possíveis falhas de mercado.

Após o período ditatorial presidido por Vargas, promulgou-se a Constituição de

1946 que pautou a ordem econômica nos ditames da justiça social, livre iniciativa e

valorização do trabalho humano, conforme artigo 145 desta Constituição6,

demonstrando a preocupação com a dignidade da pessoa humana.

Isto pode ser verificado quando esta Constituição traz inovações que conferem

maior proteção aos direitos individuais, como: I) amplo acesso ao Poder Judiciário7, II) o

3 'Welfare State" (ou Estado de Bem Estar Social): Política econômica em que prezava-se pela
concepção de que todo o indivíduo tinha o direito, desde seu nascimento, a um conjunto de bens e
serviços que deviam lhe ser oferecidos e garantidos de forma direta ou indireta através do Estado.
4 Preceitua-se que somente há mudança no regime econômico de um país caso uma nova Constituição
assim dispuser, e, seguindo este ditame, o Brasil modificou sua ideologia econômica em âmbito
constitucional a partir da Constituição de 1934, onde abordou o tema, contemplando os princípios liberais
de livre concorrência, no Título Da Ordem Econômica e Social#.
5 Art. 135 - Na iniciativa individual, no poder de criação, de organização e de invenção do indivíduo,
exercido nos limites do bem público, funda-se a riqueza e a prosperidade nacional. A intervenção do
Estado no domínio econômico só se legitima para suprir as deficiências da iniciativa individual e
coordenar os fatores da produção, de maneira a evitar ou resolver os seus conflitos e introduzir no jogo
das competições individuais o pensamento dos interesses da Nação, representados pelo Estado. A
intervenção no domínio econômico poderá ser mediata e imediata, revestindo a forma do controle, do
estimulo ou da gestão direta.

6 Art 145 - A ordem econômica deve ser organizada conforme os princípios da justiça social, conciliando
a liberdade de iniciativa com a valorização do trabalho humano.
Parágrafo único - A todos é assegurado trabalho que possibilite existência digna. O trabalho é obrigação
social.
7 Art 141 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
dos direitos concernentes à vida, à liberdade, a segurança individual e à propriedade, nos termos
seguintes:
(...) § 4º - A lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de direito individual.
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direito de greve8, III) o mandado de segurança como garantia, IV) a vedação da pena

de morte, de banimento, de confisco e a de caráter perpétuo etc.

Quanto à intervenção do Estado na economia, a Constituição de 1946 manteve o

caráter intervencionista da Constituição de 1937, contudo apresentou uma tentativa de

conciliar a iniciativa privada com o estímulo estatal, quando subordina o exercício dos

direitos individuais ao interesse da coletividade, como pode ser observado nos artigos

146, 147 e 148 desta Carta9, buscando harmonizar o bem-estar da coletividade com os

valores da dignidade da pessoa humana.

Por sua vez, a Constituição de 1967 foi outorgada, razão pela qual procurou

preservar a linha intervencionista com fulcro de manter o mercado sob o jugo do

Estado. Apesar disso, é perceptível uma indecisão entre a opção pelo intervencionismo

ou liberalismo, visto que em seu artigo 15710 temos tentativa de manutenção da justiça

(...) § 24 - Para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus , conceder-se-á
mandado de segurança, seja qual for a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder.
(...) § 31 - Não haverá pena de morte, de banimento, de confisco nem de caráter perpétuo. São
ressalvadas, quanto à pena de morte, as disposições da legislação militar em tempo de guerra com país
estrangeiro. A lei disporá sobre o sequestro e o perdimento de bens, no caso de enriquecimento ilícito,
por influência ou com abuso de cargo ou função pública, ou de emprego em entidade autárquica (...).
8 Art 158 - É reconhecido o direito de greve, cujo exercício a lei regulará.
9 Art 146 - A União poderá, mediante lei especial, intervir no domínio econômico e monopolizar
determinada indústria ou atividade. A intervenção terá por base o interesse público e por limite os direitos
fundamentais assegurados nesta Constituição.
Art 147 - O uso da propriedade será condicionado ao bem-estar social. A lei poderá, com observância do
disposto no art. 141, § 16, promover a justa distribuição da propriedade, com igual oportunidade para
todos.
Art 148 - A lei reprimirá toda e qualquer forma de abuso do poder econômico, inclusive as uniões ou
agrupamentos de empresas individuais ou sociais, seja qual for a sua natureza, que tenham por fim
dominar os mercados nacionais, eliminar a concorrência e aumentar arbitrariamente os lucros.

10 Art 157 - A ordem econômica tem por fim realizar a justiça social, com base nos seguintes princípios:
 I - liberdade de iniciativa;
 II - valorização do trabalho como condição da dignidade humana;
 III - função social da propriedade;
 IV - harmonia e solidariedade entre os fatores de produção;
 V - desenvolvimento econômico;
 VI - repressão ao abuso do poder econômico, caracterizado pelo domínio dos mercados, a eliminação da
concorrência e o aumento arbitrário dos lucros.
(...)
§ 8º - São facultados a intervenção no domínio econômico e o monopólio de determinada indústria ou
atividade, mediante lei da União, quando indispensável por motivos de segurança nacional, ou para
organizar setor que não possa ser desenvolvido com eficiência no regime de competição e de liberdade
de iniciativa, assegurados os direitos e garantias individuais.
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social, desenvolvimento nacional e solidariedade no âmbito da ordem econômica, ao

mesmo tempo que se confere ao Estado a possibilidade de intervir para garantir a

competição e livre iniciativa, inclusive de forma monopolista.

Logo após, houve a Emenda Constitucional nº 1/1969, que foi considerada uma

nova Constituição. Esta, assim como vinha ocorrendo desde 1934, tratou em titulo

específico acerca da ordem econômica e social.

Conforme se infere do artigo 16011 da referida emenda, esta inovou ao trazer a

defesa da expansão de oportunidades e empregos, mas ao mesmo tempo conservou o

direito do Estado de intervir no domínio econômico12, inclusive monopolizando atividade

ou indústria, quando indispensável a segurança nacional, ou para fins de organizar o

mercado econômico, garantindo a livre iniciativa e a liberdade de concorrência.

Desde o período pós-guerra, percebe-se o início de um período de maior

intervenção estatal, onde o país desencadeia um forte desenvolvimento industrial com

fulcro de satisfazer quase que inteiramente necessidades do mercado interno.

O papel ativo do Estado, tem uma importância decisiva nesse processo de

desenvolvimento industrial, pois figurou como forte investidor em obras de

infraestrutura, expansor dos serviços públicos e produtor de bens.

No entanto, a intensa intervenção estatal resultou em um Estado sobrecarregado

de atribuições e incapaz desenvolvê-las satisfatoriamente, razão pela qual adentrou em

uma crise profunda, marcada pela dificuldade de harmonizar os gastos públicos com o

crescimento da economia capitalista.

11 Art. 160. A ordem econômica e social tem por fim realizar o desenvolvimento nacional e a justiça social,
com base nos seguintes princípios:
I - liberdade de iniciativa;
II - valorização do trabalho como condição da dignidade humana;
III - função social da propriedade;
IV - harmonia e solidariedade entre as categorias sociais de produção;
V - repressão ao abuso do poder econômico, caracterizado pelo domínio dos mercados, a eliminação da
concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros; e
VI - expansão das oportunidades de emprêgo produtivo.
12 Art. 163. São facultados a intervenção no domínio econômico e o monopólio de determinada indústria
ou atividade, mediante lei federal, quando indispensável por motivo de segurança nacional ou para
organizar setor que não possa ser desenvolvido com eficácia no regime de competição e de liberdade de
iniciativa, assegurados os direitos e garantias individuais.
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Associado a isto, observa-se o crescimento da corrupção e da má gestão da

coisa pública, facilitadas pelo excesso de burocratização e pelo crescimento da

máquina estatal, ou seja, além dos excessivos gastos com o exercício direto das

atividades, o Estado ainda arcava com o escoamento do dinheiro público, de forma

criminosa, para as contas dos agentes públicos (DI PIETRO, 2005, p. 26-27).

No final da década de 80, surgem críticas ferozes a esse modelo intervencionista

e, em busca de solucionar a crise instaurada, o Estado modifica sua estratégica de

gestão através da diminuição de sua intervenção na economia adotando o

Neoliberalismo13, modalidade em que o Estado atua como regulador econômico.

Nesse interim, deu-se início a um processo de desestatização, através do

Programa Nacional de Desestatização (PND)14, com o escopo de afastar o Estado da

seara econômica, impedindo-o de exercer a atividade econômica de maneira direta,

para fins de evitar que este monopolizasse os mercados, configurando outra forma de

Estado, submetido as exigências do mercado.

Com isso, começa a devolver para a iniciativa privada diversas atividades que

havia tomado para si, e, dessa forma, o antigo Estado-produtor cede espaço para o

atual Estado-regulador15, que deveria abster-se de intervir na ordem econômica,

devendo deixar vigorar no mercado a regra do laissez faire-laissez passer.

Este programa teve como objetivos a reorganização do Estado na economia, a

diminuição da dívida pública nacional por meio da alienação das suas empresas e a

concessão de serviços ao setor privado, com o intuito de reduzir os gastos  e aumentar

13 O neoliberalismo, como seu nome pressupõe é um novo liberalismo clássico que é um corrente de
pensamento mais moderna e que defende na parte política, a não participação do estado na economia,
onde deve ter total liberdade de comércio o que garante maior crescimento econômico e desenvolvimento
social do país. Daí vem o liberalismo do nome desta corrente ideológica presente na política, economia e
na sociedade moderna. <http://globalizacao.org/neoliberalismo-o-que-e-conceito-resumo.htm>. Acesso
em 14 dez 2015.
14 A privatização no Brasil resultou do somatório de três fatores: das mudanças na área política, devido
ao fim da visão de que a venda de estatais constituíam ameaças à “segurança nacional”; da mudança na
política de desenvolvimento, que passou a privilegiar a eficiência no lugar da acumulação de capital; e a
relação cada vez mais estreita entre a privatização e a política macroeconômica (PINHEIRO, 2016,
p.178)
15 Na forma de regulador econômico, o Estado cria autarquias especiais incumbidas da função disciplinar,
para fins de normatizar tanto a atividade econômica propriamente dita, quanto o serviço público, quando
prestado em regime de concessão, permissão ou autorização.
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as receitas tributárias, com fulcro de equilibrar as contas públicas (BATISTA JÚNIOR,

2014)

Em meio a este cenário, edita-se a Constituição de 1988, que pode ser

considerada como marco jurídico da democracia e da institucionalização dos direitos

humanos no país, uma vez que representa a ruptura do regime militar e o início da

democratização.

Esta dispõe sobre uma ordem econômica baseada na valorização do trabalho

humano e na livre iniciativa, apontando, assim, para a estruturação de um sistema

econômico descentralizado, norteado pelos princípios da propriedade privada, ainda

que compreendida em sua função social, e da livre concorrência, conforme verifica-se

no artigo 170 da Carta de 198816.

Tem-se, então, a adoção de um modelo econômico capitalista baseado em um

Estado que intervém no privado apenas quando necessário, para fins de garantir o

interesse da coletividade, reservando aos particulares a exploração de atividades

econômicas no sentido estrito.

I.2 Formas de intervenção do Estado na economia

O tema da intervenção do estado na economia é bastante controvertido, frente

as diferentes conceituações existentes acerca do assunto. Por isso, buscar-se-á

trabalhar os significados de forma clara e objetiva, deixando de lado as discussões

conceituais que versam sobre o tema.

16 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por
fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios:
(...)
II - propriedade privada;
III - função social da propriedade;
IV - livre concorrência;
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 Observa-se a ocorrência da atividade interventiva em dois momentos, sendo um

quando o Estado encontra-se autorizado a atuar como empresário17 nos termos do

artigo 173 da Constituição Federal18, ou seja, (i) quando não houver interesse da

iniciativa privada e for de relevante interesse coletivo ou (ii) em caso de estarem

presentes os imperativos de segurança nacional;  (iii) ou na forma de agente normativo

e regulador da economia, como dita o artigo 174 do mesmo diploma legal19:

Neste diapasão, o Estado intervém  na economia brasileira de duas formas: (i)

direta, como participante da atividade econômica através das estatais, momento em

que se coloca diretamente na posição de empresário; e (ii) indireta, como agente

financeiro e regulador da economia, atuando via sistema financeiro como comprador de

bens e capitais por meio de suas empresas, órgãos públicos etc.

Na intervenção direta, o Estado está autorizado a agir na forma de empresário,

como agente econômico, nas hipóteses enunciadas no artigo 173 da Constituição

Federal.

Dá-se de duas formas: (i) através do regime de monopólio, nos casos previstos

na Constituição Federal; (ii) e sob o regime da competição, mediante a criação de

empresas estatais, que atuem diretamente nas áreas de indústria, comércio ou

prestação de serviços.

Ocorre monopólio20 da União quando o Estado suprime a livre iniciativa de certa

atividade em prol do interesse público. Este tipo de atuação é conhecido como

17   A definição do termo empresário utilizada neste trabalho, diz respeito à identificação do Estado como
sócio, investidor, formentador, controlador etc.
18 Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade
econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a
relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.
19 Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da
lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e
indicativo para o setor privado.

20 Os monopólios são de aplicação imediata, uma vez que as áreas em que é possível empregá-lo estão
arroladas no art 177 da Constituição Federal:
Art. 177. Constituem monopólio da União:
I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos
fluidos;
II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;
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intervenção por absorção, pois o Estado acaba absorvendo parte do mercado quando

proíbe o monopólio de certa atividade pela iniciativa privada, causando a exclusão da

livre concorrência.

Ademais, o artigo 177 da Constituição Federal confere à União a faculdade de

optar pela contratação de estatais ou empresas privadas para a realização das

atividades, salvo para os casos de pesquisa, lavra, enriquecimento,

retroprocessamento, industrialização e comércio de minérios e minerais nucleares e

seus derivados. Essa previsão, no entanto, não retira o monopólio da União, uma vez

que os particulares contratados estarão sujeitos às determinações da União para o

desenvolvimento das atividades.

Portanto, o mercado concorrencial é aberto a todos, possuindo, o particular,

preferência para o desenvolvimento das atividades econômicas em sentido estrito,

salvo quanto às atividades prestadas em regime de monopólio do Estado.

No que tange ao regime de competição, previsto no art 173 da Constituição

Federal, o Estado atua como empresário em regime de competição com a iniciativa

privada. Esta modalidade de atuação é excepcional e subsidiária, em que o Estado

apenas pode intervir quando expressamente autorizado em lei, e se preenchidos os

requisitos legais, atuando através de uma de suas formas societárias autorizadas em

lei.

Cabe citar que embora sejam estatais desenvolvedoras de atividades

estritamente econômicas, estas não gozam de privilégios fiscais privativos do setor

público, pois, se assim fosse, estariam infringindo o princípio da livre concorrência, pois

abarcariam privilégios inalcançáveis aos demais concorrentes do mercado, podendo

III - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas nos
incisos anteriores;
IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo
produzidos no País, bem assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e
gás natural de qualquer origem;
V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios
e minerais nucleares e seus derivados, com exceção dos radioisótopos cuja produção, comercialização e
utilização poderão ser autorizadas sob regime de permissão, conforme as alíneas b e c do inciso XXIII do
caput do art. 21 desta Constituição Federal.
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causar a eliminação da concorrência, o que seria prejudicial à economia e,

consequentemente à população, na forma de consumidores. Paulo Roberto Lyrio

Pimenta (2002, p. 39) entende que na modalidade de intervenção direta:

[...] o Estado, na qualidade de agente econômico da atividade produtiva
não está submetido ao regime jurídico de direito público, por ser este
incompatível com os fins e meios da ordem econômica. Assim, o Estado
não goza de superioridade em suas relações com os particulares. Aqui, o
ente estatal comercializa, importa, produz, enfim, pratica atos típicos de
direito privado.

Portanto, na intervenção por competição, o estado exerce atividade estritamente

econômica através de suas sociedades de economia mista e empresas públicas, em

regime de concorrência com o setor privado, onde ele se submete as normas que

regem o sistema da livre concorrência21.

Já a intervenção indireta ocorre quando o Estado atua por intermédio de normas

jurídicas, regulando a atividade econômica mediante o exercício de suas funções de

fiscalização, incentivo e planejamento.

O Estado figura como agente normativo e regulador da economia, atuando como

disciplinador da atividade econômica por meio de medidas que visam equilibrar os

sistemas da livre iniciativa e da livre concorrência. Sobre o tema, Américo Luís Martins

da Silva (1996, p. 120), afirma que:

[...] o Estado pode atuar direta ou indiretamente no domínio econômico. A
atuação direta assume a forma de empresas públicas (empresas públicas
propriamente ditas e sociedades de economia mista). Na atuação
indireta, o Estado o faz através de normas, que têm como finalidade
fiscalizar, incentivar ou planejar. Em outras palavras, o Estado atua
diretamente, através de entes da administração descentralizada ou surge
como agente do processo econômico, sendo que em certas

21 A esse respeito, Di Pietro ensina que "Uma primeira ilação que se tira do artigo 173, § 1º, é a de que,
quando o Estado, por intermédio dessas empresas, exerce atividade econômica, reservada
preferencialmente ao particular pelo caput do dispositivo, ele obedece, no silêncio da lei, a normas de
direito privado. Estas normas são a regra; o direito público é exceção e, como tal, deve ser interpretado
restritivamente." (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 2007. p. 413.)
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oportunidades, por via indireta, usa seu poder normativo, disciplinando e
controlando os agentes econômicos.

A intervenção indireta tem por escopo preservar o mercado dos vícios do modelo

econômico, evitando que haja concentração econômica e condutas concertadas; e

assegurar a realização de objetivos da ordem econômica nacional, materializados em

propiciar vida digna a todos e realizar a justiça social (ARAÚJO; NUNES JÚNIOR, 2005,

p. 459). Para tanto, o Estado atua, basicamente, elaborando normas, reprimindo o

abuso do poder econômico, interferindo na iniciativa privada, regulando preços,

controlando abastecimento etc.

Dá-se através das agências reguladoras22, que possuem o papel de normatizar,

fiscalizar, planejar e controlar de produtos e serviços de interesse público, garantindo,

ainda, a participação do consumidor nas decisões pertinentes do setor regulado.

Através da normatização da economia o Estado cria normas, fiscaliza e pune,

objetivando promover o equilíbrio do sistema; a fiscalização decorre do exercício do

poder de polícia pelo Estado, quando ele supervisiona, repreendendo condutas

contrárias aos fundamentos e princípios da ordem econômica; por sua vez, verifica-se o

exercício do incentivo nos bancos de desenvolvimento, que fomentam investimentos em

áreas da economia que necessitam de colaboração; e, por fim, o planejamento

econômico possui um caráter estrutural, e está representado nos orçamentos e planos

desenvolvidos com base na Constituição Federal.

A regulação é a forma de atuação estatal mais coerente com a

constitucionalidade democrática, visto que se desenvolve através da fiscalização, do

incentivo e do planejamento do Estado no domínio econômico.

Dessa forma, ao Estado é permitido atuar no mercado econômico de duas

formas, sendo uma direta e outra indireta. A primeira configura uma exceção, onde o

Estado atua na economia por meio de suas empresas públicas e sociedades de

22 As agências reguladoras são entidades criadas com a finalidade de fiscalizar a prestação de
serviços públicos desenvolvidos pela iniciativa privada. Sua atividade de regulação envolve a
criação de normas, o controle e a fiscalização de segmentos de mercado explorados por empresas
para assegurar o interesse público.
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economia mista; e indireta a segunda materializa-se por meio das agências

reguladoras, que interferem no mercado econômico para fins de promover a justiça e

bem estar social.

I.3 Atividade interventiva prevista na Constituição Federal: materialidade x
realidade.

A Constituição Federal de 1988, determina que a atividade econômica deve ser

exercida preferencialmente pelos particulares, devendo o Poder Público afastar-se, para

fins de evitar problemas de sobrecarga do Estado e consequente ineficiência da

prestação dos serviços, como ocorrido durante a vigência do Estado de Bem-Estar

Social.

O intervencionismo é uma forma positiva de atuação estatal na atividade

econômica, exercido através de um conjunto de decisões jurídico-políticas capazes de

programar planos e ações, objetivando garantir o desenvolvimento e o bem-estar da

população.

Para tanto, a Constituição determina que a ordem econômica deve basear-se na

valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, devendo as atividades se

desenvolverem observando os princípios da propriedade privada e livre concorrência 23,

isto porque não sendo a intervenção do Estado um fenômeno isolado, deve-se buscar

exercê-lo de maneira a salvaguardar os compromissos ideológicos presentes em na

Constituição Federal.

As atividades econômicas em sentido estrito podem ser exploradas diretamente

pelo Estado quando a iniciativa privada não possuir interesse ou meios adequados para

o exercício da atividade em questão, somado ao cumprimento dos requisitos presentes

23 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por
fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios: (...)
II - propriedade privada;
IV - livre concorrência;
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no art 173 da Constituição Federal, quais sejam, ser uma atividade necessária aos

imperativos da segurança nacional ou de relevante interesse para a coletividade.

Nota-se que ambas as exigências são conceitos jurídicos indeterminados, pois

não delimitam claramente os pressupostos de sua aplicabilidade, fato que confere certa

discricionariedade ao Estado. Nesse sentido, a indeterminabilidade desses conceitos

pode significar uma vantagem para o Estado, ao passo que permitem a invocação de

diversas justificativas para legitimar suas ações.

Por outro lado, o mesmo dispositivo constitucional limita a participação estatal na

economia quando indica que este apenas pode atuar em casos excepcionais. Tal

atitude tem a intenção de impedir que o Estado explore as atividades econômicas em

sentido estrito objetivando alcançar interesses outros, inclusive o de auferir lucro,

deixando, assim, em segundo plano o interesse público24 guiador de suas ações.

Ademais, cabe ressaltar que a Constituição confere ao Estado a possibilidade de

participar do mercado econômico na forma de empresário, desde que em igualdade de

condições com os particulares, sem privilégios, como forma de salvaguardar os

princípios da livre iniciativa e livre concorrência, e nos limites que devem ser

previamente observados.

Contudo, é possível encontrar hodiernamente uma realidade que destoa dos

objetivos constitucionais, visto que há uma transformação na forma interventiva do

Estado na economia, disfarçada em sua atuação através da participação crescente em

empresas não-privatizadas, empresas privatizadas e empresas puramente privadas, em

que o Estado se vale deste instrumento para fins de efetivar seus interesses .

Neste cenário, o Estado atua por meio de suas estatais, mesmo que através de

uma participação acionária pequena, detendo o controle externo e interno das

24 O termo interesse público é algo que causa divergência doutrinária, uma vez que esse conceito é visto
como indeterminado. Assim, adotaremos a visão de Luís Roberto Barroso que, baseado no entendimento
de Renato Alessi, o subdivide em duas categorias, deixando claro que o interesse público secundário,
que versa sobre os interesses das pessoas jurídicas de direito público, não possui razão para ser
supremo em relação ao interesse público primário, vejamos: “O interesse público primário é a razão de
ser do Estado e sintetiza-se nos fins que cabe a ele promover: justiça, segurança e bem-estar social.
Estes sãos os interesses de toda a sociedade. O interesse público secundário é o da pessoa jurídica de
direito público que seja parte em uma determinada relação jurídica – quer se trate da União, do Estado-
membro, do Município ou das suas autarquias. Em ampla medida, pode ser identificado como o interesse
do erário, que é o de maximizar a arrecadação e minimizar as despesas" (BARROSO, 2005, p. 13)
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companhias (CHAVES; DALCASTEL, 2013, p. 7), devido a realização de acordo de

acionistas25 que o confere diversas prerrogativas, contrariando, assim, a determinação

de concorrência igualitária com a inciativa privada.

Além disso, também temos uma intervenção governamental em crescimento

observada com a criação de várias estatais nos últimos anos, empresas estas em que o

Estado atua como agente executor e controlador de atividades econômicas,

contrariando os dispositivos constitucionais.

Não se pode olvidar, também, da interferência estatal por meio da modalidade

regulatória, somada a atuação estatal via concessões e participações, também

ocasiona o controle de determinadas atividades, resultando no cenário atual em que o

Estado figura como um dos maiores representantes em âmbito empresarial.

Para ilustrar este cenário de exercício direto e dominante da atividade econômica

pelo Estado (Governo), aponta-se a Petrobras, o Banco do Brasil e o BNDES, através

das quais a atuação estatal na forma de empresário é bem evidente.

Percebe-se que o Estado encontra-se desenvolvendo atividades em desacordo

com  o movimento de desestatização, que defende o afastamento do Estado da seara

privada, quando adquire o controle de determinadas companhias buscando dominar

alguns setores econômicos.

Com isso, quando a intervenção direta estatal afasta-se dos critérios

autorizadores de sua interferência na economia, há inconstitucionalidade. Isto decorre

do fato do Estado ter o poder-dever de garantir o interesse público de forma primária,

jamais secundária, e tampouco alheio a vontade social de modo geral.

25 O acordo de acionistas, regulamentado pelo art 118, da Lei de Sociedade Anônima, apenas pode ser
realizado entre acionistas e consiste em um contrato parassocial que visa regular os votos dos
pactuantes sobre outros aspectos de vital importância para o relacionamento estatutário, como venda
de ações, administração e alienação da sociedade.
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CAPÍTULO II – A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E SUAS PECULIARIDADES

II.1 Definição de sociedade de economia mista e sua inserção na economia
brasileira

Instituição pertencente à Administração Pública Indireta, as sociedades de

economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, constituída sob a forma, única

e exclusivamente, de sociedade anônima, nos termos do art 5º, III, Decreto-Lei 200/6726

e, apesar de fazer parte da Administração Pública, sujeita-se ao regime jurídico próprio

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

trabalhistas e tributárias, conforme art 173, §1, II da Constituição Federal  de 1988.27

Este tipo societário possui duas características peculiares decorrente de sua

composição social, em que há a atuação de particulares em conjunto com o Estado28.

São elas: (i) a exigência do Estado participando como acionista majoritário; e (ii) o

objeto social, que apesar de ser uma atividade de interesse público, também visa a

obtenção de lucro.

Conforme dispõe o artigo 173 da Constituição Federal,29 o Estado pode intervir

na economia como explorador direto de atividade econômica através de associações

26 “Sociedade de Economia Mista - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada
por lei para a exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com
direito a voto pertençam em sua maioria à União ou a entidade da Administração Indireta.” (art 5º, III,
Decreto-Lei 200/67)
27  No Brasil, a primeira empresa configurada em sociedade de economia mista foi o Banco do Brasil,
criada em 1808 por Dom João. A princípio funcionava na forma de sociedade privada, até que em 1812, o
Rei decidiu que a Coroa participaria como acionista do Banco, e, com isso, surgiu o primeiro grupo
societário de economia mista do país.
28 As palavras “economia” e “mista”, por si só já apontam para a conjunção de capitais públicos e
privados em um mesmo tipo societário (TENA, 1942, p. 26-27).
29 Estas companhias são autorizadas por Lei, não podendo sua criação decorrer da vontade exclusiva de
particulares, pois seu objetivo principal consiste na satisfação de um interesse público, colocando, por
fim, o interesse privado em dependência dele no desenvolvimento da atividade empresarial (FERREIRA,
1956, p. 133).
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com particulares, formando uma composição público-privada que almeja não apenas a

obtenção de lucro, mas também visa o atendimento do interesse público.

Forma-se uma situação em que o Estado figura, concomitantemente, como

acionista e administrador, pois, sendo acionista majoritário, resta a ele a “última palavra”

acerca de qualquer decisão, fato que revela a imensidade de seu poderio econômico.

Para alguns doutrinadores, o sucesso da sociedade de economia mista esta no

fato da presença de um capital público-privado demandar maior fiscalização por parte

dos particulares, que visam a proteção de seu investimento, para que possam agir de

forma a evitar medidas que desvirtuem o objetivo social ou que se demonstrem

prejudicial à atividade empresarial.

O êxito das sociedades de economia mista é tanto, que ele perdura pelas

décadas e consiste no tipo empresarial das maiores empresas do país. A título de

exemplo, pode-se citar a Petrobras, líder petrolífera brasileira; e a Eletrobrás, uma das

mais bem sucedidas sociedades de economia mista do Brasil, ocupando, atualmente, a

posição de maior companhia do setor de energia elétrica da América Latina. Esta

companhia exerce a função de holding, gerindo investimentos em participações

societárias, detendo o controle acionário direto de sete empresas de geração,

transmissão ou distribuição de energia elétrica.

Ressalte-se, no entanto, a importância do alcance de ambos interesses público e

privado para que a sociedade de economia mista atinja os propósitos de sua criação.

Tanto a satisfação de um interesse público-geral, através da realização de serviços

destinados à coletividade, quanto o interesse privado, por meio da obtenção de lucro,

devem estar presentes, sob pena de transformar a sociedade de economia mista em

mero órgão da administração pública descentralizada (BOMFIM, 2011, p. 28).

Dessa forma, resta manifesto o sucesso da sociedade de economia mista no

país, demonstrado pelo êxito das empresas supracitadas. Isto porque as vantagens

provenientes da parceria público-privada possibilitam um desenvolvimento empresarial
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moderno, capaz de alcançar bons resultados30, o que possibilita o aumento de

confiança dos investidores e consequente desenvolvimento socioeconômico do Brasil.

II.2 Interesse Público e interesse privado na sociedade de economia mista

Nas sociedades de economia mista verifica-se a junção de esforços do Poder

Público com particulares31, com o objetivo de desenvolver uma atividade econômica

lucrativa, contudo, sem deixar de lado o compromisso de atender ao interesse público

que ensejou sua criação.

No entanto, a lei determina que diante da existência de uma gestão comum, o

controle da empresa deve ser conferido ao Estado, para fins de garantir o interesse da

coletividade.

Nesse contexto, alguns autores defendem que isto decorre da aplicação do

princípio da supremacia do interesse público sobre o privado32, razão pela qual faz-se

mister que seja respeitado o interesse público a todo custo, mesmo que isso enseje a

mitigação do interesse dos acionistas minoritários.

Utilizando-se do princípio da supremacia do interesse público, a Administração

Pública procura validar uma série de prerrogativas que detém, assim como justificar a

atuação estatal, demonstrando que executa suas ações com a finalidade de buscar o

interesse da coletividade.

Contudo, outra parcela da doutrina compreende que não há a existência do

princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, de tal sorte que se

30 E por bom resultado, refirimo-nos a satisfação do interesse público através do desenvolvimento de uma
atividade lucrativa.
31 A presença de capital público justifica a submissão da companhia aos princípios constitucionais
aplicáveis à Administração Pública, sem isto, no entanto, ensejar modificação de sua qualidade de
pessoa jurídica de direito privado, ou conferir privilégios que não sejam extensíveis às empresas privadas
puras.
32 Neste trabalho adotamos a visão doutrinária de Daniel Sarmento no que tange a solução de conflitos
envolvendo interesse público e do privado, uma vez que o primeiro, assim como os demais princípios que
tutelam os interesses individuais, são todos princípios constitucionais, não havendo, dessa forma,
hierarquia entre eles. Portanto, diante de um conflito entre o interesse público e o interesse privado, deve
ser avaliado o caso concreto para fins de verificar qual princípio possui mais peso.
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hierarquia efetivamente existisse, não haveria a menor possibilidade de conflito, pois,

por si só referido princípio da supremacia já impediria a ocorrência de conflitos.

Cabe destacar que neste trabalho a posição adotada é a de que não há

hierarquia entre direitos constitucionalmente protegidos, bem como não há supremacia

de um interesse sobre o outro, devendo no caso concreto ser realizada a ponderação

dos interesses em jogo.

Na visão de Daniel Antônio Moraes Sarmento (2005, p. 27), além de existir uma

falha hermenêutica na interpretação deste instituto, há uma inadequação da supremacia

do interesse público com a ordem jurídica vigente:

Parece-nos que o princípio em discussão baseia-se numa
compreensão equivocada da relação entre pessoa humana e
Estado, francamente incompatível com o leitmotiv Democrático de Direito,
de que as pessoas não existem para servir aos poderes públicos ou à
sociedade política, mas, ao contrário, estes é que se justificam como
meios para a proteção e promoção dos direitos humanos. [...] a
cosmovisão subjacente ao princípio em debate apresenta indisfarçáveis
traços autoritários, que não encontram respaldo numa ordem
constitucional como a brasileira, em cujo epicentro axiológico figura o
princípio da dignidade da pessoa humana.

Corroborando com este entendimento, Alice Gonzáles Borges (2006, p. 30-31)

complementa:

É preciso não confundir a supremacia do interesse público — alicerce das
estruturas democráticas, pilar do regime jurídico-administrativo — com as
suas manipulações e desvirtuamentos em prol do autoritarismo
retrógrado e reacionário de certas autoridades administrativas. O
problema, pois, não é o princípio: é, antes, sua aplicação prática.

Assim, por tratar-se de um conceito controvertido, defender a supremacia do

referido princípio significa impor erroneamente e de forma discricionária um “dever-

poder” às intuições estatais de agir senão para atuar no interesse do Estado. Neste

viés, Gabriel de Araújo Lima (2009, p. 148) assevera que:
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O paradigma da supremacia do interesse público sobre o privado resulta,
pelo menos, nos seguintes efeitos para a regulação da relação entre
Estado e Sociedade: (...) dificulta o controle dos atos administrativos,
favorecendo uma interpretação ampla de discricionariedade, com
consequências danosas para os princípios da democracia, da república e
da legalidade.

Assim, apesar da companhia tratar-se de uma sociedade de economia mista, o

Estado não pode exercer seu poder votante mitigando o interesse dos particulares

pautando-se no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado.

 Ademais, assim como os interesses públicos, também confere-se aos interesses

privados proteção constitucional, razão pela qual não há que se falar em supremacia de

um sobre o outro, uma vez que não há hierarquia entre os dispositivos constitucionais

por força do princípio da unidade:

Por força do princípio da unidade, inexiste hierarquia entre normas da
Constituição, cabendo ao intérprete a busca da harmonização possível, in
concreto, entre comandos que tutelam valores ou interesses que se
contraponham. Conceitos como os de ponderação e concordância prática
são instrumentos de preservação do princípio da unidade, também
conhecido como princípio da unidade hierárquico-normativa da
Constituição. (BARROSO, 2003, p. 72)

É perceptível a importância de respeitar-se ambos os interesses público e

privado para fins de manter uma sociedade harmoniosa. Para tanto, havendo conflito

entre interesses, cabe a Administração ponderá-los caso a caso, não sujeitando um ao

outro, sob pena de infringir a própria Constituição. Consoante com o que ensina Daniel

Antônio Moraes Sarmento (2005, p.109):

[...] a solução para a colisão entre direitos fundamentais e interesses
públicos não é singela. A busca da solução constitucionalmente
adequada deve respeitar os chamados ‘limites dos limites’ dos direitos
fundamentais, e certamente não passa por qualquer princípio de
supremacia do interesse público. Aceitar que a solução destes conflitos
se dê através da aplicação do princípio em referência seria, para usar a
famosa expressão de Dworkin, não levar a sério os direitos fundamentais.
E pode-se dizer tudo da Constituição de 88, menos que ela não tenha
levado a sério estes direitos.
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Neste diapasão havendo um conflito de interesses, o correto é a utilização do

principio da proporcionalidade33 como meio de encontrar um equilíbrio para que

nenhum deles reste esvaziado.

Para tanto, os critérios utilizados com o fulcro de identificar qual princípio deve

prevalecer na situação são: (i) adequação, verificação da compatibilidade entre o meio

e o fim; (ii)  necessidade, optando pela opção menos gravosa; (iii) e proporcionalidade

em sentido estrito (AMORIM, 2010, p 13).

Outro problema enfrentado é a indeterminação do conceito de interesse público,

sendo este pilar de inúmeras divergências doutrinárias acerca de sua definição.

Luís Roberto Barroso, concordando com a visão de Renato Alessi, posiciona-se

quanto ao interesse público subdividindo-o em primário e secundário, onde este diz

respeito ao interesse das pessoas jurídicas de direito público, e aqueles à razão do

Estado de promover justiça, segurança e bem-estar social:

O interesse público secundário não é, obviamente, desimportante.
Observe-se o exemplo do erário. Os recursos financeiros provêem os
meios para a realização do interesse primário, e não é possível prescindir
deles. Sem recursos adequados, o Estado não tem capacidade de
promover investimentos sociais nem de prestar de maneira adequada os
serviços públicos que lhe tocam. Mas, naturalmente, em nenhuma
hipótese será legítimo sacrificar o interesse público primário com o
objetivo de satisfazer o secundário. A inversão da prioridade seria
patente, e nenhuma lógica razoável poderia sustenta-la. (BARROSO,
2005, p. 13)

33 “O princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade, termos aqui empregados de modo fungível, não
está expresso na Constituição, mas tem seu fundamento na ideia de devido processo legal substantivo e
na justiça. Trata-se de valioso instrumento de proteção dos direitos fundamentais e do interesse público,
por permitir o controle da discricionariedade dos atos do Poder Público e por funcionar como a medida
com que uma norma deve ser interpretada no caso concreto para a melhor realização do fim
constitucional nela embutido ou decorrente do sistema. Em resumo sumário, o princípio da razoabilidade
permite ao Judiciário invalidar atos legislativos ou administrativos quando: a) não haja adequação entre o
fim perseguido e o instrumento empregado (adequação); b) a medida não seja exigível ou necessária,
havendo meio alternativo menos gravoso para chegar ao mesmo resultado (necessidade/vedação do
excesso); c) não haja proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, o que se perde com a medida é de
maior relevo do que aquilo que se ganha (proporcionalidade em sentido estrito). O princípio pode operar,
também, no sentido de permitir que o juiz gradue o peso da norma, em uma determinada incidência, de
modo a não permitir que ela produza um resultado indesejado pelo sistema, assim fazendo a justiça do
caso concreto”. (BARROSO, 2005, p. 372-372).
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Tal indeterminação não pode dar guarida para justificar a prevalência em

abstrato do interesse público sobre os demais interesses constitucionalmente

resguardados, não havendo, portanto, justificativa para o interesse público secundário

se sobrepor ao interesse público primário. Corroborando com esse entendimento, cabe

mencionar entendimento de Celso Antônio Bandeira de Mello (2009, p. 57):

O Estado, concebido que é para a realização de interesses públicos
(situação, pois, inteiramente diversa da dos particulares) só poderá
defender seus próprios interesses privados quando, sobre não se
chocarem com os interesses públicos propriamente ditos, coincidam com
a realização deles.

Neste diapasão, os conflitos decorrentes da estrutura híbrida da sociedade de

economia mista, em que o Estado busca fazer prevalecer sua vontade em detrimento

dos interesses privados, deve ser analisado e ponderado de acordo com o caso

concreto, não sendo possível se utilizar friamente do princípio supremacia do interesse

público para fins de justificar uma ação estatal danosa ao particular. E, no caso disso

ocorrer, ou seja, do Estado utilizar-se do referido, princípio sem fundamentação e

justificativa, caberá à companhia e aos acionistas minoritários ajuizaram ação perante o

poder judiciário e junto à CVM de forma a retomar a proteção de seus direitos.

Como defesa contra atuação discricionária do Estado em uma sociedade de

economia mista, urge mencionar que existem mecanismos que buscam solucionar

possíveis conflitos decorrentes da atuação abusiva do Estado na posição de acionista

majoritário, conferindo aos acionistas minoritários a possibilidade de defender seus

direitos.

Estes mecanismos estão previstos na própria lei que rege as sociedades

anônimas, qual seja, a Lei 6404/76, merecendo destaque: (i) proibição do voto do

acionista que esteja em conflito com o interesse social, com fulcro no art 115, §1 da lei;

(ii) acordo de acionistas, previsto no artigo 118 da mesma lei, sendo este um

instrumento garantidor da convergência dos interesses dos acionistas que objetiva a

negociabilidade de suas participações na companhia, exercício do direito de voto ou
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poder de controle; e, por fim, (iii) a mitigação da finalidade lucrativa, presente no art

238.

Dessa forma, apesar da Lei colocar nas mãos do Estado o poder de gerir a

sociedade de economia mista, é vedado a este atuar de forma discricionária. Não

podendo, portanto, utilizar como justificativa para sua atuação a supremacia do

interesse público, devendo, em caso de conflito, utilizar das ferramentas legais

disponíveis para fins de ponderar os interesses divergentes, definindo qual deve

prevalecer de acordo com o caso concreto.

II.3 Complexidade de interesses em uma sociedade de economia mista

Apesar de figurar na posição de controlador, é vedado ao Estado agir com total

discricionariedade, uma vez que possui os mesmos direitos e submete-se as mesmas

obrigações e responsabilidades do acionista majoritário de uma sociedade anônima

comum, devendo, da mesma forma, respeitar os artigos 115, 116 e 117 da Lei 6.404/76.

Os referidos dispositivos legais versam acerca do abuso do direito de voto, de

conflito de interesses, dos deveres e das responsabilidades dos acionistas de uma

sociedade anônima, sendo norteadores das atividades da sociedade de economia

mista.

É importante comentar que diversos conflitos nas sociedades de economia mista

decorrem do fato do Estado figurar concomitantemente na posição de empresário

(acionista majoritário) e de Estado em sentido estrito (Executivo, Administrador Público),

o que o leva a colocar o interesse público34 em primeiro lugar35.

Em decorrência disto, muitas vezes, o Estado acaba tomando decisões que

comprometem os recursos sociais em atividades deficitárias, ocasionando diminuição

34 Aqui não nos referimos a qualquer interesse público, mas aquele que justificou a criação da
companhia.
35 É importante diferenciar o interesse da coletividade do interesse social, sendo este o interesse público
primário, em que há interesse geral, social, metaindividual, de todos os membros da coletividade; e
aquele é inerente à Administração Pública enquanto pessoa jurídica de direito público. (LEONEL, 2002, p.
90.)
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do lucro líquido da sociedade, para fins de realizar o interesse público que inspirou a

constituição da companhia, mitigando, dessa forma, o interesse dos acionistas

minoritários.

Neste diapasão, parte da doutrina defende que o particular ao decidir tornar-se

acionista de uma sociedade de economia mista, levou em conta a finalidade pública que

envolve a companhia, não cabendo, dessa forma, reclamações quanto ao cumprimento

primário do objeto social. Fábio Ulhoa Coelho (2003, p. 222-223) comenta a esse

respeito:

O acionista particular da sociedade de economia mista está ciente, ao
ingressar no quadro associativo da companhia, desta particularidade, ou
seja, de que, eventualmente, seja obrigado a suportar ligeira diminuição
na rentabilidade de seu investimento, por força do atendimento de
interesse maior que o seu. É claro que esta diminuição não poderá ser de
tal porte que implique a descaracterização do investimento feito como
negócio de conteúdo privado.

Por outro lado, não se pode olvidar que ao buscar parceiros para compor uma

sociedade, o Estado deve propiciar um ambiente de segurança jurídica, não podendo

frustrar os direitos e garantias que a Lei 6.404/76 confere aos mesmos, sob o risco de

se inviabilizar a própria existência deste tipo de sociedade, visto que configurará um

desestimulo aos investimentos privados.

Outrossim, não há como ignorar que a persecução da finalidade pública é o

objetivo precípuo de uma sociedade de economia mista, até porque foi o motivo

autorizador de sua criação. Alfredo Almeida Paiva (1960, p. 7) desenvolve comentário

pertinente sobre isto:

O interesse geral e público, que deverá constituir sempre a razão de ser e
o fundamento precípuo da iniciativa do Estado, da qual depende a
constituição da sociedade, compõe e completa a estrutura em exame.
Aliás, não se compreenderia o Estado, movido pelo simples interesse de
lucro, lançar-se à constituição de uma sociedade puramente mercantil,
invadindo, sem razão de ser, o campo reservado à iniciativa privada e
divorciando-se, portanto, de suas finalidades específicas. Evidentemente,
só o interesse público poderia justificar tal atitude.
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No entanto, isto não pode significar um óbice aos anseios - também lucrativos36 -

dos acionistas minoritários, uma vez que este tipo de sociedade tem como pressuposto

lógico a viabilidade de conciliação de ambos os interesses, pois se fossem

inconciliáveis, não haveria razão para reuni-los em um mesmo ambiente empresarial

(SCHWIND, 2014, p. 72).

Urge mencionar que também há entendimento doutrinário no sentido de que o

Estado pode exercer seu poder de voto de forma absoluta e ilimitada quando em uma

sociedade de economia mista:

pressupõe que o controle acionário estatal, tanto majoritário quanto
minoritário, tenha caráter incondicional, [...] que possa tolher a
discricionariedade do Estado para orientar as atividades sociais visando
ao atendimento do fim público que justificou a criação da companhia”
(PINTO JÚNIOR, 2008, p. 366).

Tal entendimento não deve prosperar, uma vez que caso o objetivo do Estado

fosse exercer seu poder de forma absoluta, seria contraditório a criação de uma

sociedade de capital misto, na qual também figuram particulares em conjunto com o

Poder Público.

No cenário atual, os acionistas minoritários conquistaram diversas garantias

legais e constitucionais que impedem essa atuação discricionária do Estado,

vinculando-o, assim como os demais acionistas, a observância de dispositivos legais,

quais sejam: aos artigos 115, 116 e 117 da Lei 6.404/76, por exemplo.

36 Ainda que seja pública a atividade fim, uma vez sendo realizada por meio de prática empresarial,
poderá se dar de forma lucrativa, em obediência ao Principio da Economicidade, que prega o alcance da
finalidade social com o menor custo econômico. Nesse sentido, urge menciona que [...] a economicidade
não se confunde com geração de lucros, tampouco limita-se a aferição apenas de maior vantagem
econômica. Os critérios que podem nortear uma escolha de melhor alternativa pode envolver outros
aspectos que não os de cunho patrimonial. Este princípio serve como um importante instrumento
balizador nas sociedades de economia mista, na medida em que tenta equacionar a melhor utilização dos
meios econômicos, para atingir a sua finalidade social, da melhor forma possível." (AMORIM, 2010, p.
19). Ademais, analisando através do viés da lucratividade, temos que este se justifica na medida que o
interesse do particular não é filantrópico, e, além disso, desempenhar uma atividade de interesse social
não implica em dizer que a companhia deva ser deficitária, até porque havendo uma forma de se realizar
a atividade da forma mais lucrativa possível, esta maneira deve ser escolhida.
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Dessa forma, percebe-se que não há como separar o interesse público do

interesse privado em uma sociedade de economia mista, pois sendo esta tanto de viés

empresarial, bem como de viés de administração pública, somente no caso concreto

pode ver verificado qual interesse deve sobrepor ao outro, visto que não é todo e

qualquer interesse público que pode, efetivamente, prevalecer sobre o interesse privado

em uma sociedade de economia mista.

Deve ser ressaltado também que a própria divisão do interesse público em (i)

primário e (ii) secundário, por si só já inviabiliza a tomada de decisões fundamentadas

apenas na prevalência do interesse público sobre o privado.

 Sendo assim, faz-se necessário que imponha-se limites ao exercício do poder

do acionista majoritário para que possam igualmente ser observados os interesses dos

acionistas minoritários presentes na companhia.

Logo, muito embora admitida a diversidade de interesses entre o Estado e os

acionistas particulares, isto não significa a configuração de um conflito irremediável,

sendo possível e viável sua conciliação, de modo a permitir o êxito de ambos interesses

envolvidos.

II.4 O legislador infraconstitucional e os conflitos de interesses em uma
sociedade de economia mista

Os conflitos existentes em uma sociedade de economia mista, decorrem

principalmente da dificuldade que o Estado tem em conciliar a sua natureza em sentido

estrito com a atividade empresarial, como alerta o professor Carvalho Filho (2008, p.

414) em livro, quando comenta:

Não é o fim a que se destina a entidade que a qualifica como participante
da Administração Indireta, mas sim a natureza de que se reveste. Talvez
de lege ferenda pudessem ser excluídas as pessoas com objetivos
empresariais, objetivos normalmente impróprios aos fins desejáveis pelo
Estado, mas não foi esse o sistema adotado pela Constituição e
legislação pátrias
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Complementando esse entendimento, Francesco Galgano (1995, p. 75) assim

explica:

Ocorre conflito de interesses entre o sócio e a sociedade quando o sócio
se encontra na condição de ser titular, diante de uma determinada
deliberação, de um duplo interesse: do seu interesse de sócio e, por outro
lado, de um interesse externo à sociedade; e esta duplicidade de
interesses é tal que ele, o sócio, não pode realizar um sem sacrificar o
outro interesse.

Através da criação de uma sociedade de economia mista, o Poder Público

procura o apoio de particulares para a execução de uma atividade típica de estado, que

supra determinada carência da população, prometendo, como retorno, algumas

vantagens, tais quais: (i) a obtenção de lucro e a (ii) inaplicabilidade do instituto de

falência à companhia, o que acarreta uma certa segurança ao investidor.

Portanto, resulta dessa união do público com o privado, uma estrutura societária

complexa, acarretando conflitos quase que permanentes.

 Devido a seu caráter distintivo, houve a necessidade de normatização das

sociedades anônimas através da edição de lei especial37. Nesta lei o legislador

procurou evitar, bem como dirimir, eventuais conflitos resultantes da estrutura híbrida da

sociedade de economia mista.

Para tanto, determinou que toda sociedade anônima deve possuir estatuto social

que elenque seus objetivos e diretrizes a serem seguidos, não podendo estes serem

frustrados, sob pena de desvio de finalidade, conforme expressa o artigo 237 da Lei

6.404/7638.

Além disso, a lei é categórica quando veda a utilização do direito de voto de

forma abusiva, para fins de causar dano à companhia ou a outro acionista. 39

37 Lei 6.404/76, conhecida como Lei das Sociedades Anônimas.
38 Art. 237. A companhia de economia mista somente poderá explorar os empreendimentos ou exercer as
atividades previstas na lei que autorizou a sua constituição.
39 Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia; considerar-se-á abusivo
o voto exercido com o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou
para outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia
ou para outros acionistas.
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Nesse sentido, havendo conflito de interesses, o acionista controlador deve

utilizar seu poder de voto para atender aos interesses da companhia, bem como

conduzir a atividade empresarial de acordo com a lei, conforme dispõe parágrafo único

do artigo 116 da Lei 6.404/7640.

Assim, ocorrendo lesão ao interesse dos acionistas minoritários em decorrência

de atitudes abusiva do Estado, na qualidade de controlador, através, por exemplo, (i) da

não distribuição de dividendos,(ii)  da não subscrição preferencial de valores mobiliários

emitidos pela companhia, (iii) da retenção indevida de lucros, (iv) da fixação de

remuneração exagerada aos administradores etc., o Estado poderá vir a ser

responsabilizado pelos seus atos, caso comprove-se que ele agiu com dolo, culpa ou

violando o estatuto social, nos termos do art 15841 do mesmo diploma legal.

Percebe-se, dessa forma, que o legislador previu a necessidade de preservação

de todos os interesses que compõem uma sociedade de economia mista, ainda que

divergentes, uma vez que isto pode causar a instabilidade da companhia e até mesmo o

desestimulo aos investimentos por particulares. Corroborando com esse entendimento,

o doutrinador Fábio Konder Comparato (1983, p. 103), comenta que:

O titular do poder de controle exerce, efetivamente, como sustentou
Champaud, a disposição dos bens alheios e, por isso mesmo, essa
propriedade sob a forma de empresa não somente tem uma função, mas
é uma função social. A atividade empresarial deve ser exercida pelo
empresário nas sociedades mercantis não no interesse próprio, mas no
interesse social, isto é, de todos os sócios uti socii. Trata-se, portanto, de
um poder-dever, a meio caminho entre o jus e o múnus.

40 Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o
seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais
acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e
interesses deve lealmente respeitar e atender.
41  Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da
sociedade e em virtude de ato regular de gestão; responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que
causar, quando proceder:
I - dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo;
II - com violação da lei ou do estatuto.
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Dessa forma, da leitura da legislação se pode inferir que houve uma

preocupação em evitar que mesmo nas relações entre privados haja a prevalência de

um interesse privado sobre o interesse da própria companhia. Ou seja, que não poderá

o acionista intervir nas decisões da companhia de forma a alcançar objetivos e

interesses próprio, mesmo sendo ele detentor do poder de controle.

Diante disso, se entre privados tal situação já acarreta uma série de

responsabilidades ao acionista que agir em benefício de seu próprio interesse,

contrariando, por vezes o interesse da própria companhia, mais atenção ainda recai

sobre o Estado que, em regra, atua em prol de um suposto interesse público, apenas de

forma a justificar sua posição de administrador público, que deve guiar seus atos e

decisões sempre em razão da realização do interesse público.

Ressalta-se, no entanto, que por vezes, tal interesse público aventado pelo

Estado não vão além de um interesse privado do Estado, seja para uma maior

arrecadação, seja em razão de realização de políticas públicas, seja em razão da

manutenção ou contenção de inflação. Destaca-se que tais situações, embora sejam

atos de interesse público, não podem ser confundidos com o interesse público que está

atrelado à constituição da companhia no caso concreto. Somente em situações

específicas e devidamente ponderadas no caso concreto é que se pode verificar se

mesmo sendo uma ação de política pública tal interesse público não irá entrar em

conflito com os interesses dos investidores particulares.

Por fim, percebe-se que diversos são os dispositivos com fulcro de proteger os

interesses presentes em uma sociedade de economia mista, como forma de buscar,

acima de tudo, possibilitar o desenvolvimento viável e vantajoso da companhia.

Devendo ainda ser lembrado que o interesse público, ao fim e ao cabo faz parte do

objeto social da própria companhia, não podendo ser confundido com interesse público

diverso, ainda que assim o seja.
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CAPÍTULO III – O CONFLITO DE INTERESSES À LUZ DE CASOS CONCRETOS

III.1 Breves considerações sobre a ponderação de interesses nos casos
concretos

Objetivando esclarecer melhor o tema em discussão, cabe trazer à baila dois

exemplos de casos concretos envolvendo conflitos entre acionistas majoritários e

minoritários.

Nos casos que serão abaixo apresentados é possível verificar que definir os

limites da atuação estatal, bem como os direitos dos acionistas minoritários, é algo que

constantemente gera discussão, pois o caráter assimétrico da relação pode contribuir

para que o controlador obtenha proveitos ilegítimos em detrimento do grupo minoritário,

quando não realizada a ponderação dos interesses no caso concreto, o que, via de

regra, faz com que o judiciário seja instado a se manifestar, de sorte a proteger os

interesses dos acionistas que foram lesado.

Em que pese existir divergência doutrinária a respeito da aplicação de um

também discutível princípio, anteriormente já abordado neste trabalho, o chamado

“princípio da supremacia do interesse público sobre o privado”, pode-se aferir que, em

verdade, não há supremacia, mas tão somente a ponderação dos interesses no caso

concreto que, por vezes, podem levar a compreensão de uma suposta supremacia.

Conforme mencionado anteriormente, se supremacia existisse, efetivamente, entre o

interesse público e o interesse privado, não haveria sequer conflito que pudesse ser

apurado nas relações que unem o público e o privado na sociedade de economia mista.

Dessa forma, os casos concretos apresentados que tratam de duas estatais de

grande porte, retratam a realidade do conflito, sendo que foi necessária a intervenção

judicial e da agencia reguladora para que o equilíbrio da relação entre acionistas fosse

alcançado, respaldando, portanto, o que se afirmou por inúmeras vezes, isto é, que

somente no caso concreto pode ser verificado qual o interesse que deve prevalecer

quando os interesses publico e privado se mostram conflitantes.
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O primeiro caso a ser apresentado trata da não distribuição de dividendos

obrigatórios pela Eletrobras. O segundo caso diz respeito ao controle de preço dos

combustíveis por parte da Petrobras. Em relação a esta companhia, vale ressaltar que

por inúmeras vezes o estado dela se utilizou como instrumento de desenvolvimento de

políticas públicas, principalmente na seara econômica, e mais especificamente como

elemento importante no combate a inflação.

III.2 O Caso da não distribuição de dividendos obrigatórios pela Eletrobras

A Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) é uma sociedade de economia

mista de capital aberto, controlada pelo governo brasileiro. É a maior companhia de

capital aberto do setor de energia elétrica da América Latina e atua nos segmentos de

geração, distribuição, transmissão e comercialização por meio de 13 subsidiárias, uma

empresa de participações (Eletrobras Eletropar), um centro de pesquisas (Eletrobras

Cepel) e metade do capital de Itaipu Binacional.42 43

Por tratar-se de companhia composta por capital misto, percebe-se que está

sujeita ao conflito de interesses. Dentre vários interesses conflitantes, cabe destacar o

que ocorreu em 2008 e que foi objeto de intervenção por parte da Comissão de valores

mobiliários – CVM.

Referido conflito decorreu do fato de que a companhia reteve a distribuição de

dividendos obrigatórios durante 9 anos, de 1979 e 1998, com base na previsão legal de

incompatibilidade com a situação financeira da companhia, prevista no art 202 § 4º da

Lei 6.404/7644.

42<http://www.eletrobras.com/elb/main.asp?Team={5509CA89-1D49-44C9-905C-9B159FFC4935>.
Acesso em 12 .jan. 2016
43http://www.eletrobras.com/elb/main.asp?View=%7B641DB632-004D-4896-8FAF-
885AA1CECD0D%7D&Team=&params=itemID=;&UIPartUID=%7BD90F22DB-05D4-4644-A8F2-
FAD4803C8898%7D. Acesso em 12. jan. 2016
44 § 4º O dividendo previsto neste artigo não será obrigatório no exercício social em que os órgãos da
administração informarem à assembléia-geral ordinária ser ele incompatível com a situação financeira da
companhia. O conselho fiscal, se em funcionamento, deverá dar parecer sobre essa informação e, na
companhia aberta, seus administradores encaminharão à Comissão de Valores Mobiliários, dentro de 5
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O referido artigo dispõe que as sociedades anônimas devem estabelecer um

dividendo mínimo obrigatório não inferior a 25%, podendo ocorrer distribuição de

dividendos em quantia inferior ou até nula em alguns casos.

Pautando-se nesse dispositivo legal, a companhia aduziu que não distribuiu os

valores em razão dos enormes investimentos que tinha que fazer no sistema elétrico

brasileiro, razão pela qual estava mantendo os dividendos não distribuídos em conta

reserva especial, sendo devidamente atualizados.

O acontecimento foi alvo de reclamações dos acionistas à Comissão de Valores

Mobiliários – CVM, analisadas através dos processos RJ-2007/10879 e RJ-

2007/1321645. Cabe destacar que o Colegiado da CVM se manifestou no sentido de

que a  prática da Eletrobrás contrariava o disposto no art 198 da Lei 6404/7646. De

acordo com a CVM, as justificativas da companhia não possuíam amparo legal, isto

porque em uma sociedade de economia mista o objetivo primordial não são os

dividendos, mas sim a realização de uma atividade de interesse público que justificou

sua criação.

A Eletrobras, por sua vez, alegou que a distribuição de dividendos colocaria em

risco este interesse público que autorizou a criação da companhia, pois inviabilizaria

investimentos futuros. Tal argumento também foi compreendido como descabido pela

CVM. Tais constatações podem ser observadas no voto do Diretor Marcos Pinto, que

afirmou que a leitura conjunta dos artigos 238 e 235 revela:
a essência do acordo legislativo que preside as relações entre a União e
os acionistas de uma sociedade de economia mista. De um lado, o
acionista minoritário deve investir na companhia ciente de que a União
dará prioridade ao interesse público, ainda que isso prejudique seu
retorno financeiro (art. 238). Por outro lado, a União se compromete a

(cinco) dias da realização da assembléia-geral, exposição justificativa da informação transmitida à
assembléia.
45 Processos Administrativos CVM nº RJ2007/10879 e RJ2007/13216, julgados em 24.10.2008 pelo
Diretor Marcos Pinto.
46  Art. 198. A destinação dos lucros para constituição das reservas de que trata o artigo 194 e a retenção
nos termos do artigo 196 não poderão ser aprovadas, em cada exercício, em prejuízo da distribuição do
dividendo obrigatório (artigo 202).
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observar todas as demais regras da Lei nº 6.404/76, inclusive as que
limitam o seu próprio poder (art. 235).

Assim, de acordo com Marcos Pintos, a Eletrobrás deve observar todas as

regras da Lei nº 6404/76 em sua integralidade, não apenas no que tange à questão de

distribuição de dividendos, não podendo, dessa forma, reter dividendos obrigatórios,

haja vista a existência de vedação legal para esta prática.

Cabe destacar que o processo foi julgado a CVM em maio de 2015, e teve como

resultado uma multa no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) aplicada a União,

por ter infringido o disposto no art. 115, §1º, da Lei nº 6.404/76, confirmando sua

atuação de forma abusiva.

O conflito de interesses descrito é um exemplo de atuação discricionária do

Estado, uma vez que este, utilizando-se de sua posição de controlador, tentou fazer

prevalecer seus interesses em detrimento dos interesses dos acionistas minoritários.

Assim, o desfecho dado pela Comissão de Valores Mobiliários ao caso concreto

corrobora o entendimento acerca da impossibilidade de alegação de persecução do

interesse público com a finalidade de impor as vontades do Estado à companhia e aos

acionistas minoritários.

III.3 O Caso da Petrobras e a estabilidade dos preços do petróleo e derivados

praticados internamente

A Petrobras é uma sociedade anônima de capital aberto, cujo acionista

majoritário é a União Federal, que atua na forma de empresa integrada de energia nos

seguintes setores: exploração e produção, refino, comercialização, transporte,

petroquímica, distribuição de derivados, gás natural, energia elétrica, gás-química e

biocombustíveis.47

47 http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/perfil/. Acesso em 13. jan. 2016.
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Com fulcro de cumprir com seu objeto social de abastecer o mercado interno, a

companhia importa petróleo e derivados para fins de complementar sua produção,

adquirindo-os a preço de mercado.

Tais importações, no entanto, por muitas vezes são adquiridas a preço de

mercado e revendidas no mercado nacional de acordo com a política de preços

determinada pela União, sem levar em consideração a variação cambial, o que pode

ser prejudicial para suas economias. A companhia, por sua vez, justifica sua atuação

com base no “princípio da supremacia do interesse público”, através do qual se deve

prezar pelo interesse da coletividade a qualquer custo.

Em 2014, os noticiários trouxeram à tona a informação de que a Petrobras

estava prejudicando suas finanças por conta da política de preços de combustíveis e

derivados que estava sendo aplicada pela companhia:

A companhia vem vendendo internamente produtos refinados abaixo dos
níveis do mercado internacional desde o início de 2010, com a margem
de prejuízos flutuando com os movimentos dos preços do petróleo e da
moeda brasileira. (...) Além disso, a Petrobras teve de aumentar suas
importações de petróleo e gasolina devido a um período de produção
interna estável e consumo crescente. No entanto, não conseguiu
transferir totalmente as diferenças de preços para os consumidores
domésticos, por causa da resistência do governo, apesar de aumentos
esporádicos – o último foi de 6,6% na gasolina este ano, antes de a
moeda ter enfraquecido acentuadamente.48

Divulgou-se que o Estado estava utilizando de sua estatal como instrumento de

política econômica, uma vez que estava demorando para repassar os preços para o

petróleo, visando a contenção da inflação.

Justificando a aplicação desta política de preços, a estatal informa que a

lucratividade da empresa não estaria sendo prejudicada, devido aos preços internos e

externos tenderem a se alinhar, momento em que ocorre lucro; bem como que essa

prática é necessária para diminuir a volatilidade dos preços de petróleo e,

consequentemente, a inflação.

48http://www.cartacapital.com.br/economia/petrobras-propoe-nova-formula-de-precos-do-combustivel-
2029.html. Acesso em 13. jan. 2016.
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Contudo, a Petrobras não teve sua criação direcionada para o fim de controlar a

inflação do país, não havendo fundamento jurídico para sustentar a prática de controle

de preços com finalidade de controlar a inflação. Pode-se verificar no estatuto social da

companhia, in verbis:

Art. 3º- A Companhia tem como objeto a pesquisa, a lavra, a refinação, o
processamento, o comércio e o transporte de petróleo proveniente de
poço, de xisto ou de outras rochas, de seus derivados, de gás natural e
de outros hidrocarbonetos fluidos, além das atividades vinculadas à
energia, podendo promover a pesquisa, o desenvolvimento, a produção,
o transporte, a distribuição e a comercialização de todas as formas de
energia, bem como quaisquer outras atividades correlatas ou afins.
§ 1º- As atividades econômicas vinculadas ao seu objeto social serão
desenvolvidas pela Companhia em caráter de livre competição com
outras empresas, segundo as condições de mercado, observados os
demais princípios e diretrizes da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de1997 e
da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

Resta claro, portanto, que essa prática de contenção dos preços internos vai

totalmente de encontro aos interesses dos acionistas minoritários, vez que estes têm

sua expectativa de lucratividade mitigada e seus interesses desconsiderados.

Cabe ressaltar também que os jornais noticiaram este inconformismo, sendo

patente a violação dos direitos doa acionistas minoritários em razão da utilização da

companhia como instrumento de política pública de contenção da inflação:
Segundo os investidores, a política de definição de preços de gasolina e
diesel da Petrobras tem sido prejudicial para acionistas da empresa nos
últimos anos e "ainda requer transparência". "Olhando mais adiante,
acreditamos que isso comprometerá a capacidade de investimento e de
expansão da Petrobras no longo prazo", declararam.49

Buscando dirimir o problema, deve-se analisar a finalidade para a qual a União

estabelece a referida política de preços, pois não repassar as variações existentes

visando controlar a inflação não faz parte dos objetivos da Petrobras em si, mas tão

somente representa o interesse unilateral do Estado, ou seja, do Governo.

49http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/03/por-politica-de-preco-acionistas-da-petrobras-querem-
mudar-conselho.html. Acesso em 13. jan. 2016.
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Nesse caso, não havendo justificativa, bem como sendo patente o desvio de

finalidade e inobservância do estatuto social da companhia, fica claro a configuração de

abuso de poder por parte do Estado, uma vez que esta impondo sua vontade,

prejudicando os interesses dos demais acionistas.

A prática abusiva por parte do controlador é rechaçada, podendo, inclusive, nos

termos do que determina o art 158 da Lei 6.0404/76, acarretar a responsabilização

objetiva do Estado se comprovado que este, na qualidade de administrador, agiu com

dolo, culpa ou em desacordo com o estatuto social.

 Por outro lado, cabe observar que a política de manutenção de preços nem

sempre significa um prejuízo à companhia, visto que a mesma busca manter os preços

tanto em períodos de alta, quanto em períodos de baixa do preço do petróleo.

Tal situação pode ser verificada no gráfico informacional elaborado pelo Banco

Central do Brasil acerca dos preços do petróleo administrados no país:50

De acordo com o gráfico é possível verificar que a companhia, da mesma forma

que importava a preços maiores e não passava essa diferença para os consumidores,

ela também importava petróleo e derivados a preços menores e mantinha o preço

interno, de forma que vendia os produtos com preços maiores, lucrando com a

50 <http://www4.bcb.gov.br/pec/gci/port/focus/faq%205-pre%C3%A7os%20administrados.pdf> Acesso em
13. jan. 2016
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diferença desses valores. Ou seja, o impacto negativo sentido pelos acionistas

minoritários, por mais que fosse desvantajoso, era momentâneo, sendo perceptíveis

períodos de lucratividade.

Dessa forma, em razão do equilíbrio na obtenção de lucro, ainda que em período

de alta de preços internacional do petróleo, quando analisado o caso concreto, o

interesse público da companhia não foi por completo mitigado, de sorte que isso

corrobora com o entendimento defendido neste trabalho, qual seja, de que somente no

caso concreto devem ser sopesados os interesses em jogo.

Assim, no caso descrito, seria possível alegar a proteção ao interesse público

quando da manutenção do valor com a finalidade de conter a inflação, visto que, em

outro momento, seria protegido o interesse do acionista minoritário quando, mesmo

sendo adquiridos barris de petróleo a preço menor, o Estado mantém o valor como

forma de trazer lucros a empresa e, ao mesmo tempo, realizar a política de manutenção

dos preços.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atuação do Estado como agente executor de atividade econômica em sentido

estrito é limitada pela Constituição, podendo este atuar apenas de forma subsidiária. No

entanto, em que pese tal limitação para a intervenção do estado na economia de forma

direta através de suas estatais, merece ser destacado que muitas das companhias não

foram privatizadas, de tal forma que ainda existe uma gama de companhias que ainda

atuam em alguns setores da economia. A limitação advinda da Constituição de 1988,

nos termos do artigo 173, limita este tipo de atuação a partir da sua promulgação, sem,

no entanto, ter conseguido uma maior efetividade em relação à atuação e criação de

novas estatais.

Visto que, especificamente nas sociedades de economia mista, em razão de sua

natureza híbrida na formação do capital social, conflitos de interesses são recorrentes,

necessário que se faça, então, uma ponderação desses interesses, de sorte a analisar

o caso concreto para verificação efetiva de tais interesses conflitantes.

Foi possível constatar com análise histórica da intervenção do Estado na

economia, que este por diversas vezes atuou de maneira discricionária, criando

situações de vantagens injustificadas em detrimento do interesse dos acionistas

minoritários, valendo-se do princípio da supremacia do interesse público para justificar

suas atuações.

Sabe-se que o simples fato da companhia ser uma estatal não significa que ela

estará agindo substancialmente em prol do interesse da coletividade, uma vez que pode

ser utilizada como instrumento para outros fins, como, por exemplo, para atender

interesses políticos e privativos dos governantes. Isto ocorre porque muitas vezes o

interesse público é confundido com o interesse político do momento, o que acaba

influenciando a tomada de decisões, podendo ser causa, inclusive, de conflitos de

interesses na companhia.

Certo é que apesar do objetivo da sociedade de economia mista ser o

desenvolvimento de um fim público que autorizou sua criação, isto não lhe confere o
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direito de se utilizar da supremacia do interesse público de forma absoluta, debelando o

interesse dos demais acionistas.

Urge salientar que interesse público não pode ser confundido com  interesse do

Estado, ao passo que aquele é entendido como público quando caracteriza-se por ser

indisponível, não podendo ser colocado em risco em decorrência de suas

características, que exigem sua promoção de modo imperioso.

Ademais, também é de interesse público o respeito aos direitos individuais

constitucionalmente protegidos, de forma que tentar sobrepor o interesse público ao

privado configura uma "autofagia" do próprio interesse público, pois forma uma situação

em que se atua em prol do interesse público e contra este ao mesmo tempo.

Assim, necessário se faz a imposição de limites à atuação discricionária da

Administração Pública, não sendo cabível a alegação de persecução do fim público

para solucionar todo e qualquer tipo de conflito de interesse em uma sociedade de

economia mista.

Nesse momento, vislumbra-se a importância da aplicação do princípio da

proporcionalidade e razoabilidade para solucionar um embate entre acionistas, que

deverá ser utilizado para ponderar os interesses em jogo.

Lembramos que, "uma coisa é ‘considerar’ para efeito de ponderação os

interesses públicos, estatais e/ou sociais, outra é partir do pressuposto de que sempre

deva prevalecer sobre quaisquer interesses privados, mesmo quando já haja regra

constitucional específica dirimindo o conflito entre eles" (ARAGÃO, 2007, p. 05).

Devido a estrutura híbrida e complexa da sociedade de economia mista, dada a

presença do público e do privado em um mesmo corpo social, é normal a ocorrência de

conflitos devido a divergência de interesses que os grupos apresentam. Contudo,

havendo conflito não pode o controlador se utilizar de seu poderio para fazer valer suas

vontades de forma ilegítima, sob pena de incorrer em abuso de poder nos termos do

artigo 115 da Lei 6.404/76.

Verificamos uma situação em que o Estado se dispõe a captar colaboradores

privados para fins de desenvolver uma atividade de interesse da coletividade, contudo,
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não está afeito a suportar o ônus dessa relação híbrida, qual seja, o respeito aos

interesses dos acionistas minoritários.

Ainda que não decorra da má-fé estatal, não pode o Poder Público (controlador)

impor um interesse público sem antes ponderá-lo com o interesse privado, sob pena de

gerar prejuízos a classe minoritária de acionistas, bem como a própria companhia.

Através da análise dos casos concretos, podemos observar tanto a aplicação do

conceito de interesse público de forma abusiva, quando de maneira a possibilitar uma

atividade harmoniosa da companhia.

No caso da não distribuição de dividendos da Eletrobrás, vimos o Estado utilizar-

se do interesse público com o escopo de justificar uma atividade ilegal, suprimindo o

direito de receber os dividendos dos demais acionistas, atuando de forma abusiva,

razão pela qual foi condenado ao pagamento de multa aos acionistas minoritários.

Por sua vez, no caso envolvendo a estabilidade de preços praticados pela

Petrobras, deparamo-nos com uma aplicação desvirtuada do interesse público, isto

porque por mais que seja de interesse público conter a inflação, o objetivo de uma

sociedade de economia mista não é ser instrumento de políticas públicas.

No entanto, foi possível verificar que houve uma ponderação de interesses. Em

alguns casos prevalece o interesse público, momento em que a companhia apesar de

adquirir o produto a preços altos, o vende a preços menores para que a sociedade não

sinta o impacto da inflação; e em outros prevalece o interesse privado, configurado

quando ao comprar os barris de petróleo com menor custo, mantem-se os preços

gerando lucro para os acionistas.

Concluímos, portanto, que a desconsideração do interesse público não é uma

opção, pois ambos são importantes e não há hierarquia entre estes. Assim, diante de

um conflito, mister se faz ponderá-los de acordo com cada caso, analisando qual deve

prevalecer.

Se assim não for, dar-se-á abertura ao desenvolvimento de um cenário de

insegurança jurídica, que refletirá negativamente no mercado de capitais, causando

receio ao investidor privado, e será desinteressante para o Estado, pois não conseguirá

parceiros para ajudá-lo no desenvolvimento de uma atividade de interesse coletivo.
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Em suma, o fato de o Estado ser controlador da companhia não significa que

pode exercer seu poder de controle de qualquer forma, afinal está vinculado ao

cumprimento dos artigos 115, 116 e 117 da Lei 6.404/76, sendo, dessa forma,

necessário que haja limitações ao Estado como forma de garantir a observância do

interesse dos acionistas minoritários, bem como que não há uma supremacia do

interesse público sobre o privado, devendo, no caso concreto, sempre ser feita a

ponderação dos interesses em jogo, visto que, por vezes, o atendimento ao interesse

público é também interesse da companhia, portanto, também dos acionistas

minoritários, por outras, o interesse público reflete apenas o interesse político do

detentor do poder de controle.
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