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RESUMO

A presente pesquisa pretende responder qual seria o impacto da Lei nº 13.303/2016, a Lei das Estatais, na gestão da livre concorrência e apontar 
o seu papel na regulação da atividade econômica, bem como no âmbito jurídico. O objetivo geral, portanto, é analisar a Lei nº 13.303/16, que 
regula a Administração Indireta, especificamente qualquer empresa pública e sociedade de economia mista da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios que explore atividade econômica e suas subsidiárias, apontando o impacto dessa regulação na gestão da livre concorrência. O método 
empregado é o qualitativo, a fim de analisar a legislação recente, buscando opiniões de especialistas sobre o tema, por meio de entrevistas, além 
de buscar resultados por meio de gráficos e dados econômicos, a fim de demonstrar os reflexos da regulamentação na economia brasileira, assim 
como no âmbito jurídico. Para isso, faremos uso do método quantitativo. Além disso, no campo metodológico de pesquisa sobre o Direito 
Administrativo, os estudos sobre Comparativismo serão úteis nas análises da nova Lei, de regulamentações anteriores e da própria Constituição 
de Federal de 1988. Os objetivos específicos são: analisar os conceitos de regulação e subsidiariedade e utilizá-los na conjuntura da lei em 
questão, no sentido de apontar seus reflexos na economia brasileira em plena crise e no procedimento licitatório; demonstrar que a 
Administração Pública indireta irá se basear em governança cooperativa, pautada na transparência, integridade, prestação de contas e 
responsabilidade corporativa. A pesquisa segue no sentido de que a Nova Lei das Estatais demonstraria inconstitucionalidade em seu artigo 1º, 
frente ao artigo 173, §1º da Constituição de 88. O texto constitucional não prevê tratamento especial para as prestadoras de serviços públicos; 
além disso, não poderia o legislador ordinário criar monopólios, pois tal lei é de âmbito nacional e não apenas federal. Percebe-se, também, que a 
nova Lei das Estatais voltou-se mais para as questões de gestão empresarial, visando sua organização interna, do que para as questões jurídico-
administrativas, uma vez que estão previstas, no corpo da norma, várias ações de cunho empresarial, tais como: nomeação dos administradores, 
membros do conselho de administração, comitê de auditoria, área de gestão de risco e compliance, código de conduta e integridade, comitê de 
elegibilidade, criação de assembleia geral, comitês de recondução de administradores e conselheiros, ou seja, questões organizacionais e 
burocráticas. A criação da nova Lei das Estatais, também conhecida como “Lei de Responsabilidade”, criaria uma evolução na gestão pública em 
si. Porém, no tocante a licitações e contratos, isso não ocorreu da melhor maneira. O que houve foi uma “colcha de retalhos” de leis existentes no 
ordenamento jurídico, ajustada ao corpo da norma em questão. Citamos, como exemplos, a Lei do Pregão (lei nº 10.520/02) e a Lei Do Regime 
Diferenciado de Contratações Públicas (lei nº 12.462/11) e parte da lei geral de Licitações, a lei nº 8.666/93. A lei nº 13.303/16 ainda foi omissa e 
tímida, ao dispor sobre as normas relacionadas às licitações. No tradicional conflito entre os vieses estatal e privado das estatais econômicas, o 
primeiro tem vencido com ampla margem de vantagem, colocando em risco a concorrência no respectivo mercado, influenciado, provavelmente, 
pela reação formalista e estatizante do legislador aos escândalos revelados na operação “Lava Jato”, que tiveram a Petrobras no foco. A pesquisa, 
ainda em andamento, demonstra também que o decreto 2.745/1998, que estabelecia o regime simplificado de licitação na referida estatal 
federal, não poderá mais ser utilizado após a revogação da norma legal que lhe dava fundamento. Ainda é necessário dizer que o art. 67 da Lei nº 
9.478/97, que remetia ao decreto presidencial a definição do procedimento licitatório simplificado na Petrobras, foi revogado pelo art. 96, II, da 
Lei nº 13.303/2016.
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