
04 anos da lei das estatais: avanços na governança e oportunidades de 

melhoria. 

Marcio Lima Medeiros1 

 

RESUMO 

Este artigo visa destacar os avanços da governança promovidos pela Lei 

13.303/2016 e ressaltar as oportunidades de melhoria necessárias às empresas 

estatais federais. A lei estabeleceu requisitos e critérios claros aos órgãos de 

governança, promovendo a transparência e implementando práticas de integridade e 

compliance das estatais, mas foi tímida na aproximação das estatais ao regime 

jurídico das empresas privadas em relação aos seus aspectos trabalhistas e 

tributários. Há ainda um caminho a ser seguido para que as empresas adotem uma 

gestão estratégica voltada para resultados com resultados efetivos para sociedade, 

mas estamos no caminho certo.  
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pública. 

ABSTRACT 

This article aims to highlight the governance advances promoted by Law 

13.303/2016 and highlight the opportunities for improvement needed by federal state 

companies. The law established clear requirements and criteria for governance bodies, 

promoting transparency and implementing integrity and compliance practices by state-

owned companies, but it was timid in bringing state-owned companies closer to the 

legal regime of private companies in relation to their labor and tax aspects. There is 

still a path to be followed for companies to adopt strategic management focused on 

results with effective results for society, but we are on the right path.  

Keywords: Governance, compliance, integrity, state-owned company, public 

company. 
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Após 04 anos de sua promulgação, o Estatuto das Estatais - Lei 13.303, de 30 

de junho de 2016, apresento nesse artigo os principais avanços inquestionáveis 

promovidos na governança das estatais e as oportunidades de melhorias que ainda 

persistem, visando aprimoramento de transparência, accountability, compliance, 

gestão e efetividade de seus recursos. 

A Constituição Federal já havia previsto um estatuto jurídico para empresas 

públicas, que dispusesse sobre: 

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

II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive 

quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários; 

III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, 

observados os princípios da administração pública; 

IV - a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, 

com a participação de acionistas minoritários; 

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

administradores. 

A Lei 13.303/2016 dispôs sobre os procedimentos de licitações e contratos com 

regime diferenciado das regras gerais de contratação e estabeleceu requisitos e 

critérios claros aos órgãos de governança, promovendo a transparência e 

implementando práticas de integridade e compliance das estatais, mas foi tímida na 

aproximação das estatais ao regime jurídico das empresas privadas em relação aos 

seus aspectos trabalhistas e tributários. 

É oportuno mencionar que apesar do seu art. 97 estabelecer a sua vigência 

imediata, o caput do art. 91 previu a sua completa e imediata aplicação apenas às 

estatais que forem criadas após a sua edição. Para as que foram criadas antes da sua 

edição, o estatuto fixou o prazo de até 24 meses para vigência de algumas inovações. 

Essa vacatio legis de até 24 meses poderia ser reduzida mediante a 

regulamentação de cada ente federativo ou da própria empresa. Além disso, o 

dispositivo se referiu somente às adaptações que fossem necessárias, ou seja, 

elaboração do Código de Conduta e Integridade, criação do canal de denúncias, 

política de conflito de interesses, constituição do comitê de auditoria, etc.  

Várias outras inovações tiveram o seu cumprimento de imediato, tais como: 

adoção de plano de negócios, requisitos para nomeação de seus dirigentes, práticas 

de gestão de riscos e controles internos, práticas de governança e controle 



proporcionais à relevância e à materialidade e aos riscos do negócio do qual são 

partícipes, requisitos de transparência como a adoção da carta anual de governança 

corporativa, política de divulgação de informações, política de transações com partes 

relacionadas, política de dividendos e divulgação de notas explicativas das demonstrações 

financeiras e de relatório anual integrado ou de sustentabilidade. Em relação à obrigação de 

elaboração da estratégia empresarial de longo prazo – para no mínimo os próximos cinco 

anos (art. 23, § 1º, II), o art. 95 concedeu o prazo de 180 dias para ser aprovada. 

O estatuto previu a não aplicação de parte de suas regras de governança para 

empresas de pequeno porte, estatais e suas respectivas subsidiárias com receita 

operacional bruta inferior a R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais) no exercício 

social anterior ao da edição da lei, julgando que o cumprimento de certas normas seria 

demasiadamente oneroso e desproporcional. 

O Decreto 8.945, de 27 de dezembro de 2016, do poder executivo regulamentou 

a lei nos seguintes termos principais: i) concedeu tratamento diferenciado para 

empresas estatais de menor porte; ii) disciplinou as competências do Comitê de 

Elegibilidade para opinar, de modo a auxiliar os acionistas na indicação de 

administradores e Conselheiros Fiscais sobre o preenchimento dos requisitos e a 

ausência de vedações para as respectivas eleições, bem como verificar a 

conformidade do processo de avaliação dos dirigentes e dos Conselheiros; e iii) 

estabeleceu ainda as regras mínimas que devem estar contidas no estatuto social da 

empresa, especialmente: a) avaliação de desempenho, individual e coletiva, de 

periodicidade anual, dos membros estatutários; b) prazo de gestão unificado para os 

membros da diretoria e do Conselho de Administração, não superior a dois anos, 

sendo permitidas, no máximo, três reconduções consecutivas; e c) segregação das 

funções de Presidente do Conselho de Administração e Presidente da empresa. 

Segundo o Boletim das Empresas Estatais Federais do quarto trimestre de 2019 

o quadro atual é composto por 200 empresas, das quais o estado possui o controle 

indireto de 154 e direto de 46, sendo 18 dependentes do tesouro nacional e 28 não 

dependentes do tesouro. A coordenação da governança dessas empresas é realizada 

pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, órgão 

integrante da estrutura do Ministério da Economia.  

Há um movimento inequívoco de redução de empresas estatais e de 

encolhimento das empresas remanescentes. Em 2016 eram 228 estatais contra 200 

empresas em 2020. O quantitativo de pessoal das empresas estatais reduziu em mais 

de 54 mil empregados, saindo de 531.139 para 476.644 no mesmo período. Há uma 



política muita clara de adequação da força de trabalho, com destaque para o Correios, 

Banco do Brasil, Caixa Econômica e Grupo Petrobrás. A maior parte da redução de 

pessoal decorreu das desestatizações e resultado da implementação de programas 

de desligamento voluntário de empregados – PDVs. 

O TCU realizou uma auditoria finalizada em 2018 que buscou estimar em que 

medida os órgãos da APF se encontram expostos aos riscos de fraude e corrupção, 

considerando os poderes econômico, de regulação e os mecanismos de controle 

preventivo e detectivo implantados em cada organização.  

Realizando um recorte das empresas estatais dependentes e não dependentes, 

abaixo podemos avaliar um mapa de calor de exposição de acordo com os dois fatores 

de risco escolhidos: Poder Econômico e Poder de Regulação, sempre comparados 

com o grau de fragilidade nos controles detectivos e preventivos de fraude e 

corrupção. Para o cálculo do índice de controles, utilizou-se a metodologia já adotada 

pelo TCU no levantamento Índice Integrado de Governança e Gestão (IGG). Para o 

cálculo dos dois fatores de risco, foi utilizada uma metodologia própria desenvolvida e 

disponível para consulta em https://meapffc.apps.tcu.gov.br/.  

 
Fonte: TCU – acesso em 10 de julho – disponível em https://meapffc.apps.tcu.gov.br/. 

https://meapffc.apps.tcu.gov.br/
https://meapffc.apps.tcu.gov.br/


Há um conjunto de estatais com risco alto e outro conjunto com risco médio, mas 

com tendência de migrar para um risco alto. A metodologia sinaliza que algumas 

empresas estarão sempre expostas aos riscos de fraude e corrupção em razão do 

quantitativo de recursos que estão sob sua gestão, tais como Grupo Petrobrás, Grupo 

Caixa, Eletrobrás e Grupo do Banco do Brasil. Mesmo nesses casos é perceptível que 

há fragilidades de controles mais asseverados em uma do que em outras empresas. 

Seria muito rico e oportuno que tivéssemos uma análise do TCU em 2020 para 

comparar a evolução que ocorreu e os reflexos do ordenamento das estatais, mas o 

TCU adiou esse trabalho para 2021 em razão da pandemia do Covid-19.2 

O IGG do TCU e o Indicador de Governança - IG-SEST são mecanismos de 

enforcement via avaliação reputacionais e constitui uma estratégia interessante para 

sinalizar e incentivar a convergência de condutas e comportamentos. O IG-SEST é 

um instrumento de acompanhamento contínuo desenvolvido pela SEST, que busca 

implementar nas empresas estatais as melhores práticas de mercado e maior nível de 

excelência em governança corporativa nos seguintes eixos: i) Gestão, Controle e 

Auditoria, ii) Transparência das Informações; iii) Conselhos, Comitês e Diretoria. A 

crítica aqui é que muito dos levantamentos do IG-SEST estão limitados ao 

cumprimento aritmético da norma, mas não aos resultados esperados ou avaliação 

do resultado da governança em seu desempenho efetivo. 

Segundo o Boletim das Empresas Estatais Federais, o resultado líquido das 

empresas estatais federais, na comparação do exercício de 2018 com o exercício de 

2019, passou de um lucro de R$ 71,3 bilhões para um lucro de R$ 109,1 bilhões 

(aumento de 53%). O resultado apresentado em 2019 é o maior lucro histórico desde 

2008. Entre os grupos analisados, o maior crescimento percentual verificado foi no 

Grupo BNDES, que saiu de um lucro de R$ 6,7 bilhões em 2018 para um lucro de R$ 

17,7 bilhões em 2019 (164%). Os maiores lucros foram os dos grupos Petrobras e 

Caixa, que juntos representaram 57% do total apurado. Os grupos do Setor Financeiro 

apresentaram lucro de R$ 56,9 bilhões, enquanto os conglomerados do Setor 

Produtivo apresentaram lucro de R$ R$ 51,7 bilhões. 

 

                                                           
2 A pandemia de COVID-19 é uma pandemia em curso de COVID-19, uma doença respiratória aguda 

causada pelo coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2). A doença foi 
identificada pela primeira vez em Wuhan, na província de Hubei, República Popular da China, em 1 de 
dezembro de 2019, mas o primeiro caso foi reportado em 31 de dezembro do mesmo ano. Acredita-se 
que o vírus tenha uma origem zoonótica, porque os primeiros casos confirmados tinham principalmente 
ligações ao Mercado Atacadista de Frutos do Mar de Huanan, que também vendia animais vivos. Em 
11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o surto uma pandemia. 



Percebe-se uma evolução clara das governança e gestão das estatais, mas 

ainda há oportunidades de melhorias que deverão ser fomentadas pela SEST. Em 

junho de 2020 a SEST divulgou modelos de estatutos sociais a serem observados 

pelas empresas estatais federais de pequeno porte e de grande porte alinhados ao 

propósito da lei das estatais. Esses modelos incorporaram as diretrizes de governança 

corporativa da OCDE como benchmark. 

Entre as principais inovações, destacam-se o tratamento adequado às hipóteses 

configuradoras de conflitos de interesses dos administradores; maior transparência na 

execução do interesse público que justificou a criação da estatal, além do 

aprimoramento do processo de seleção de administradores, em especial por meio da 

criação de política de indicação e plano de sucessão. 

O novo estatuto-modelo também empodera o Conselho de Administração para, 

dentre outras medidas, avaliar, a cada quatro anos, a adequada correlação entre o 

direcionamento conferido às atividades da estatal e o seu objeto social, configurados 

no planejamento estratégico; e reforço ao sistema de conformidade e gerenciamento 

de risco e ampliação das competências do Comitê de Elegibilidade como forma de 

melhor assessorar o Conselho de Administração em assuntos de extrema relevância 

para a estatal. 

A implementação de uma estrutura sólida de governança certamente contribuirá 

para avaliar quais são as empresas estatais federais que devem remanescer. Os 

cidadãos aspiram empresas mais eficientes, transparentes e com mecanismos de 

controle que minimizem riscos e as protejam de fraudes e corrupções. Nesse aspecto, 

espera-se a internalização de uma gestão voltada a resultados com mecanismos de 

gestão de riscos e compliance, que evitem irregularidades, ilegalidades e violações 

éticas e de moralidade administrativa que comprometam a continuidade dos negócios, 

sustentabilidade e a credibilidade da estatal. 

Atualmente os grandes desafios de gestão do setor público no Brasil e no mundo 

estão ancorados no aprimoramento da governança, transparência e efetividade dos 

serviços públicos. A ordem do dia requer simplificar processos, inovar, reduzir custos 

e preparar-se para uma era de enxugamento do estado e de recursos disponíveis, 

exigindo maior profissionalismo e governança na gestão com redução dos custos de 

funcionamento. 

 



Atualmente os cidadãos esperam uma gestão com transparência ativa e não 

passiva, prestação de contas e responsabilização de ações de gestores e dirigentes. 

Entramos numa fase de otimizar recursos e gerenciar o serviço público com apoio de 

ferramentais modernas de tecnologia da informação que propiciem ganhos de escala, 

produtividade e maior efetividade para sociedade.  

Governança, estratégia, accountability, inovação e integridade precisam 

caminhar juntos. É similar ao pé esquerdo e direito durante uma caminhada, não 

importa qual conjunto de medidas estiver mais avançado, o outro conjunto deverá 

acompanhar para um não atrasar o outro. Esses conceitos são pilares básicos que 

orientam uma gestão estratégica voltada para resultados. 

O conceito de governança expressa como é realizada a gestão e o controle da 

empresa como um todo, ou seja, com base em que parâmetros os tomadores de 

decisão escolhem a melhor cesta de alocação de recursos ou qual política pública ou 

ação deve ser priorizada? Entretanto, percebo que grande parte dos debates em 

aprimorar a governança concentra-se na criação de comitês ou aperfeiçoamentos da 

composição dos órgãos de governança existentes, o que obviamente é importante, 

mas há uma lacuna preenchida por poucos debates sobre aprimoramento do 

accountability e da qualidade das decisões dos gestores e dos dirigentes. 

O conceito de accountability preenche a obrigação de prestar contas e remete à 

transparência e responsabilização de seus dirigentes, gestores e membros dos órgãos 

estatutários. A inovação é o ingrediente para alimentar a gestão com boas ideias para 

maximizar a efetividade, aprimoramento da prestação dos serviços e redução de 

custos de funcionamento. A política de integridade é um conjunto de medidas que visa 

assegurar que a conduta dos agentes públicos esteja alinhada ao interesse público e 

não ao interesse particular. Por vezes há um desvio de entendimento no sentido de 

associar política e integridade somente ao combate à corrupção, mas vai muito além 

disso. 

No âmbito do executivo federal, a Portaria da Controladoria Geral da União - 

CGU 1089/2018 estabelece orientações para estruturação de programas de 

integridade. O programa inclui processos para promoção da ética e regras de conduta 

para servidores; promoção da transparência ativa e do acesso à informação; 

tratamento de conflito de interesses e nepotismo; tratamento de denúncias; verificação 

do funcionamento de controles internos e do cumprimento de recomendações de 

auditoria; e implementação de procedimentos de responsabilização. 



Há inúmeros guias e referenciais disponíveis elaborados pelo Tribunal de Contas 

da União – TCU e CGU, que apresentam boas práticas internacionais e nacionais, a 

exemplo de mecanismos de combate à fraude e corrupção, ferramentas de gestão de 

risco, políticas de conflitos de interesse, exigência de canais de denúncias e 

programas de integridade. 

A governança da decisão sobre quais políticas públicas priorizar tem se mostrado 

falha em razão de fraudes, corrupção, ineficiência das ações e governança com foco 

em conformidade e não em efetividade, bem como falta de estrutura profissional 

interna ou incapacidade de lidar com a expectativa da atual sociedade. 

O processo de tomada de decisão na maior parte das empresas estatais ainda 

carece de muito aperfeiçoamento no desenho das estruturas organizacionais, 

processo de trabalho e na utilização de informações que subsidiem as escolhas 

realizadas. 

O processo de avaliação de desempenho de seus administradores é muito pobre 

e sem consequências reais de responsabilização dos resultados alcançados. O plano 

de negócios de boa parte das empresas é uma carta de intenções. Há exceções, mas 

ainda não é institucional e nem está sistematizado. 

Outra questão relevante é o processo de escolha de dirigentes e membros dos 

órgãos de governança com predominância absoluta de indicações, sem utilizar um 

processo de escolha maduro e com apoio de empresas com expertise. É preciso 

escolher dirigentes adequados ao contexto, momento e visão da empresa. Não basta 

possuir conhecimento acadêmico, é necessário atrair profissionais com talentos e 

capacidade de entregas para levar às empresas estatais para outro patamar. 

Comentários Finais 

A Lei 13.303/2016 promoveu avanços inquestionáveis na governança das 

estatais ao exigir plano de negócios, requisitos para nomeação de seus dirigentes, 

práticas de gestão de riscos e controles internos, práticas de governança e controles 

proporcionais à relevância e à materialidade de seus riscos, mas foi tímida na 

aproximação das estatais ao regime jurídico das empresas privadas em relação aos 

seus aspectos trabalhistas e tributários. 

O design de governança das estatais está em outro patamar e certamente tem 

contribuído para qualificar seu ecossistema. Entretanto, a sociedade atual requer um 

nível de entrega e de eficiência ainda não alcançado por maior parte das estatais. 



Nesse aspecto, espera-se incorporar nas estatais uma gestão voltada a resultados 

cercada de inovação, sem fraude ou corrupção. 

A questão principal é como aprimorar a governança, assegurar accountability e 

inserir inovação no ambiente de gestão de uma empresa estatal? O estatuto das 

estatais promoveu avanços significativos e é uma realidade no Brasil, mas é 

insuficiente se não estiver acompanhado de qualificação dos dirigentes e 

conselheiros, ferramentas de gestão e de sistema de monitoramento de indicadores 

que facilitem o compartilhamento e gerenciamento de desempenho e da 

sustentabilidade dessas empresas.  

Não há fórmula mágica, mas sem um sistema adequado de indicadores de 

avaliação de resultados efetivos, certamente a governança seguirá caminhos 

aleatórios sem segurança para definir os rumos do futuro. A literatura econômica é 

bastante robusta em associar boa governança com bons resultados e bons 

desempenhos das empresas. Não há que se falar em avanço de governança de 

empresas com estruturas pesadas, custeio elevado de funcionamento e ausência de 

cultura de avaliação de desempenho. 

Existem experiências em outros segmentos que podem ser incorporadas nas 

estatais, tais como: i) necessidade de certificação de dirigentes para atuarem como 

dirigentes de estatais; ii) melhorar o processo de seleção de executivos e conselheiros 

é crucial para garantir uma boa governança, devendo ser realizado por empresas 

especializadas; iii) planejar o processo de sucessão para conselheiros e diretores; iv) 

incorporar e internalizar uma transparência ativa, a prestação de contas e a 

responsabilização dos dirigentes e conselheiros pelo mau desempenho das 

empresas; v) adoção de um contrato de gestão ou acordo de resultados com metas e 

indicadores firmado entre diretoria executiva e conselho deliberativo; vi) 

aperfeiçoamento dos mecanismos de enforcement com um olhar sobre a efetividade 

dos instrumentos de governança e gestão utilizados pelas empresas. 

Há oportunidades de melhorias e muito desafios a serem vencidos, mas estamos 

no caminho certo e os avanços são inquestionáveis. 

. 
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