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RESUMO: As empresas estatais de capital aberto brasileiras são uma 
realidade excepcional no mercado, que em regra está nas mãos da iniciativa privada. 
Não é o caso das estatais de capital aberto, que são patrimônio público, em uma parte. 
Este status atrai deveres de eficiência e moralidade na gestão patrimonial. A 
governança corporativa têm se dedicado ultimamente a lançar um olhar específico 
sobre as empresas estatais. Este foco tem sido ressaltado no Brasil, em que 
convivemos atualmente com escândalos na gestão de empresas estatais. Uma das 
primeiras iniciativas de regulação foi o Programa Destaque de Governança de 
Estatais. Este trabalho busca analisar como está a gestão das empresas estatais 
brasileiras de capital aberto tendo por base o Programa Destaque. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Empresas  estatais. Capital aberto. Programa Destaque 

de Governança de Estatais. Governança Corporativa. Direito Societário. Direito 
Administrativo. 

 
 
ABSTRACT: Brazilian publicly traded state-owned companies are an 

exceptional reality in the market, which is usually in the hands of the private sector. 
This is not the case for publicly traded state-owned corporations, which are also part 
of the public sector. This status attracts efficiency and morality duties in asset 
management. Corporate governance has lately focused on taking a specific look at 
state-owned enterprises. This focus has been highlighted in Brazil, where we currently 
live with scandals in the management of state companies. One of the first regulatory 
initiatives was the Programa Destaque de Governança de Estatais. This work seeks 
to analyze how the management of Brazilian publicly traded state-owned companies 
are according the Programa Destaque. 
 

 

KEY-WORDS: state-owned enterprises. Publicly traded.  Programa Destaque de 

Governançade Estatais. Corporate governance. Corporate Law. Administrative Law. 
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INTRODUÇÃO 
 

 Em 2 de abril de 2015, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a 

BM&FBOVESPA lançaram o Programa Destaque de Governança das Empresas 

Estatais (Programa) como uma resposta regulatória aos escândalos de corrupção que 

passaram a afetar agudamente a confiança do mercado na 2a maior empresa estatal 

brasileira em valor de mercado(R$ 211 bi)1 em outubro de 2016, a Petrobras. Bem 

como nas demais estatais, nos seus desempenhos empresariais e no mercado 

brasileiro como um todo. 

 O Programa trouxe um mecanismo semelhante aos segmentos de listagem da 

BOVESPA. A companhia que voluntariamente aderisse a um conjunto de regras 

receberia um selo que a identificaria perante o mercado como uma empresa que adota 

boas práticas de governança. 

 A criação do Programa coaduna-se com um movimento mundial de propagação 

de iniciativas de compliance e normas anti-corrupção. Ycarim Melgaço2 indica que 

uma mudança de paradigma no mundo empresarial vem lentamente adaptando a 

máxima de Milton Friedman de que “a responsabilidade social das empresas é com o 

lucro” em direção a um padrão que enfatiza a obtenção de lucro em conformidade 

com todas as normas legais, de onde vem o termo em inglês  to comply, significando 

“conformar-se”, o qual gerou a expressão altamente utilizada atualmente “compliance” 

para designar a conformidade empresarial com as normas jurídicas regedoras  do 

mercado e com regras de ética nos negócios, condenatórias de atos de corrupção. 

 No Brasil não foi diferente, e, desde 2013, está em vigor a Lei 12.8463, chamada 

de Lei Anticorrupção, que “dispõe sobre a responsabilidade administrativa e civil das 

pessoas jurídicas que derem causa a atos contra a Administração Pública, nacional 

ou estrangeira”, conforme prevê o art. 1º. 

                                                      
1 Portal G1. Petrobras volta a ser a segunda maior empresa de capital aberto do país. Disponível em: 
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2016/10/petrobras-volta-ser-2-maior-empresa-de-
capital-aberto-do-pais.html. Acesso em 12 de novembro de 2016.  
2 MELGAÇO, Ycarim. Corrupção, ética e compliance,2016. Disponível em:  
http://www.ycarim.net/single-post/2016/06/23/Corrup%C3%A7%C3%A3o-%C3%A9tica-e-
Compliance. Acesso em 15 de agosto de 2016. 
3 Lei 12.846/2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2013/lei/l12846.htm. Acesso em 20 de outubro de 2016. 
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 A existência de uma Lei impositiva de padrões éticos na atividade empresarial 

das empresas como um todo, no entanto, não levou em consideração especificidades 

relacionadas às empresas estatais, que representam no Brasil uma parcela 

expressiva dos negócios na Bolsa de Valores de São Paulo4.  Estas empresas, que 

tem características muito peculiares, careciam de  uma atenção regulatória que 

focasse nos principais problemas que enfrentam hoje, relacionados à transparência e 

à influência política que sofrem.   

 O Programa, objeto deste estudo, veio como uma tentativa de suprir esta 

lacuna, recebendo posteriormente a ajuda da Lei 13.303/2016, estatuto jurídico das 

empresas estatais.  

 No mundo negocial hoje ocorre uma mudança de paradigma. Propagam-se as 

“empresas sem dono” e abrem-se  portas para o controle gerencial. No entanto, no 

contexto do Estado empresário, argumenta-se a estranheza de se considerar o 

patrimônio público um bem sem dono, quando, na verdade, ele é um bem de todos. 

 Hoje, passados quase dois anos  do lançamento do Programa, resta a 

curiosidade sobre a sua efetividade, que esta pesquisa empírica observou. 

 Nessa linha, este trabalho se apresenta com o intuito de realizar uma análise 

empírica sobre o impacto (ou não) desta iniciativa regulatória. 

 A pesquisa se apresenta especialmente relevante publicamente. Observar e 

controlar empresas estatais é cuidar do patrimônio público, o qual deve ser gerido 

dentro de todos os padrões morais e éticos na atividade empresarial, tendo em vista 

justamente o fato de não ser privado, de não ser propriedade de quem tem gerência 

sobre ele, os administradores escolhidos por políticos,  estes que recebem do povo, 

na democracia, um mandato para cuidar dos bens públicos e utilizá-los para servir 

estritamente aos interesses públicos.  

 Este trabalho traz inicialmente sua parte teórica, em que são apresentados o 

Programa  e as diretrizes internacionais em governança de estatais hoje, bem como 

outros aspectos teóricos e normativos pertinentes. O corpo da pesquisa segue um 

roteiro que busca responder às seguintes perguntas: o que é o Programa?; Como ele 

é composto e o que fundamenta as proposições que faz? Que iniciativa pioneira no 

                                                      
4 25,1% do volume médio diário negociado na Bolsa, de março de 2004 a fevereiro de 2015. Infomoney 
(2015). “Bovespa compra briga com estatais ”. Disponível em: 
http://www.infomoney.com.br/bmfbovespa/noticia/3958254/bovespa-compra-briga-com-estatais-
listadas-entenda-motivo. Acesso em 2 de outubro de 2016. 



3 

 

 

âmbito internacional serve de inspiração a ele? Qual é o arcabouço legal e 

jurisprudencial  que se refere  à atividade empresarial do Estado? Em que medida 

características e problemas do mercado brasileiro se refletem também em suas 

companhias estatais e até que ponto é desejável que eventuais correções alcancem 

indistintamente as companhias estatais?   

 Será também aberto um espaço para que seja abordado o tema da eficiência. 

As estatais de capital aberto têm a difícil missão de equilibrarem os interesses públicos 

pelos quais foram criadas e o interesse privado do lucro. O Estado, acionista 

controlador das empresas, tem motivo em dobro para se pautar pela gestão eficiente 

de suas empresas.  

O primeiro deles é o fato de não ser proprietário dos recursos que arrecada 

junto aos seus cidadãos através de seu poder de império. Sendo assim, é  um agente 

dos interesses destes. O segundo é semelhante: também não é proprietário dos 

investimentos realizados por particulares nos seus empreendimentos,  aqueles que  

buscam o lucro. O Estado também é agente deste interesse. O melhor atendimento 

tanto do interesse público quanto do privado pressupõe atuação eficiente do agente 

em prol do principal, como definidos adiante. A eficiência nas estatais é mandamento 

necessário à satisfação de todos os interesses que congregam, tema que também 

será discutido. 

 Segue, então, a apresentação da análise empírica realizada e da conclusão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

1. ASPECTOS TEÓRICO-NORMATIVOS  
 

Evidentemente, analisar a eficácia do Programa Destaque de Governança de 

Estatais (Programa) passa por explicar primeiro do que se trata e ainda as diferenças 

entre as empresas estatais que existem no Brasil. 

As empresas estatais podem ser empresas públicas ou sociedades de 

economia mista. Ambas são pessoas jurídicas de direito privado cuja criação é 

autorizada por lei e ocorre com o registro dos atos constitutivos na Junta Comercial. 

Destinam-se a que o Estado possa prestar serviços públicos ou exercer atividades 

econômicas, nas hipóteses excepcionais trazidas adiante. 

Mas há diferenças entre as duas espécies de estatais. As empresas públicas 

têm o capital totalmente estatal, enquanto o capital das sociedades de economia mista 

é em parte público e em parte privado, devendo a maioria das ações com direito de 

voto ser detida por entes políticos ou entidades da Administração Indireta. As 

primeiras podem se revestir de qualquer roupagem jurídica, enquanto as últimas deve 

ser, obrigatoriamente, sociedades anônimas.5 

Como o âmbito de estudo deste trabalho é somente o das empresas listadas 

na bolsa de valores, todas as estatais estudadas são sociedades de economia mista. 

Consequentemente, sociedades anônimas. 

Dentre  das sociedades de economia mista há ainda a distinção entre as que 

têm seu capital fechado, ou seja, não podem negociar ações no mercado de valores 

mobiliários e de capital aberto, as que, com o registro na Comissão de Valores 

Mobiliários e na Bolsa de Valores, podem negociar ações neste mercado. 

Ainda é necessário trazer à discussão que a empresa estatal pode ser 

classificada conforme sua dependência de recursos públicos fornecidos pelo ente 

                                                      
5 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo /. – 28. ed. rev., 

ampl. e atual. até 31-12-2014. – São Paulo : Atlas, 2015.  
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público controlador, como definidas na Lei de Responsabilidade Fiscal em seu art. 1º, 

§2º, III.6  

As empresas estatais independentes entram no orçamento de Investimento do 

ente controlador, enquanto as estatais dependentes fazem parte dos Orçamentos 

Fiscal e de Seguridade. Não importando a classificação em que se enquadrem, as 

estatais recebem recursos do Estado. São por isso, em última instância, financiadas 

pela população. A  

personalidade jurídica de direito privado e o maior ou menor grau de 

dependência do Estado não alteram o fato de que são integrantes da Administração 

Pública. 

Devido a isso, é mandatório que sua atuação seja pautada pelos princípios da 

Administração Pública, trazidos pelo art. 37 da Constituição Federal, entre eles o da 

eficiência.7 

O princípio da eficiência também pode ser  denominado como o da qualidade 

do serviço prestado, como ensina o professor Carvalho Filho.8 O núcleo dele está nos 

aspectos da produtividade e da economicidade e, quanto a este último, ressalta-se a 

importância de se acabar com o desperdício do dinheiro público. 

Vemos nas sociedades de economia mista um exemplo paradigmático de 

parceria  entre os patrimônios público e privado. A gestão do patrimônio público em si 

já exige a utilização ótima dos recursos e atuação empresarial de forma a maximizar 

os rendimentos dos bens estatais e garantir o cumprimento do interesse público 

motivador da criação da estatal. A oferta ao mercado para que invista no 

empreendimento estatal visando ao lucro só reforça o dever de eficiência, tendo em 

vista que o dever de satisfazer ao interesse público e também ao privado. 

A condução eficiente do empreendimento estatal pressupõe a adoção das 

melhores práticas de gestão, as quais são o enfoque do Programa Destaque.  

                                                      
6   III - empresa estatal dependente: empresa controlada que receba do ente controlador recursos 
financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, 
excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária; 
 
7 7 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência  e, também, ao seguinte:  
 
8 obra citada. 
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A preocupação com a gestão do empreendimento estatal, a qual motivou a 

elaboração do Programa, não é restrita ao âmbito nacional. Grande referência quando 

o tema é governança corporativa de estatais são as diretrizes de governança 

corporativa da OCDE, lançadas em 2005 após estudos realizados nos países-

membros.   

 O documento harmoniza-se totalmente com o Programa brasileiro, por isso é 

relevante abordá-lo neste trabalho, também como forma de explicar as medidas do 

Programa. 

 Em seu preâmbulo, as orientações da OCDE relembram uma importante 

realidade: empresas estatais são frequentemente encontradas prestando serviços 

públicos, e em setores como energia, telecomunicações e infraestrutura.9, o que 

reforça a recomendação de atenção para que a empresa não sacrifique o interesse 

dos investidores, o lucro, em prol do interesse público. 

 Contudo, aqueles que investem em uma empresa estatal devem estar cientes 

de que poderão ter seus interesses preteridos. Isso porque a finalidade última da 

empresa é o atendimento do interesse público. Abre-se a possibilidade do 

investimento privado porque a empresa estatal não está proibida de obter lucro. 

Espera-se, inclusive, que o atinja. Mas esta não é a prioridade.  

 Um  importante aspecto é repisado: as estatais sofrem com a influência política 

e ingerência excessiva e indevida do Estado. Este é um grande desafio da governança 

das empresas estatais, assim como a dificuldade de se identificar a responsabilidade 

em prestações de contas, já que tantos agentes podem estar envolvidos na gestão: o 

ministério de vinculação, outros agentes do governo, administradores, etc. 

 Uma vez que as estatais atuam em áreas de grande interesse público, não 

visam puramente ao lucro. Por serem então instrumentos de política pública, podem 

ser manipuladas pelo controlador público segundo sua conveniência - ou segundo um 

interesse público secundário, como definido adiante. No entanto, uma companhia que 

abre o capital no mercado deve  buscar o interesse do investidor, que é a obtenção de 

lucro. É neste ponto que as empresas estatais podem perder valor e confiança dentro 

                                                      
9 Diretrizes da OCDE sobre governança corporativa par a empresas de controle estatal,  2005. 
Disponível em: https://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceofstate-
ownedenterprises/42524177.pdf. Acesso em 20 de outubro de 2016. 
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do mercado. É necessário um controlador que saiba ponderar a finalidade pública e a 

privada daquela companhia. 

 A primeira seção do guia da OCDE dedica-se, em resumo, a estabelecer uma 

estrutura em que fiquem claramente separados o Estado e a empresa que controla. 

Dessa forma, as estatais devem ter relações comerciais com bancos como entidades 

privadas que são, sem privilégio algum. Devem ser também submetidas às regras 

jurídicas às quais se curvam as empresas privadas . Deve estar bem estabelecida a 

função da estatal enquanto instrumento de política pública, para que só se possa exigir 

dela aquilo que legalmente tem por finalidade realizar, o que os aperfeiçoamentos nos 

Formulários de Referência exigidos pelo Programa têm a função de explicitar. 

 Nessa linha, a segunda seção trata da atuação do Estado como proprietário e 

da necessária separação entre Estado e empresa. Assim, exige-se que aquele 

respeite a independência da administração desta. 

 As transações com partes relacionadas devem se dar em ambiente de total 

transparência, principalmente nas empresas de capital aberto e nas que se destinam 

a objetivos fundamentais de políticas públicas. Isto porque as empresas que colocam 

seus papéis no  mercado têm um compromisso com o lucro do investidor, o qual não 

deve ser, por princípio ,  sacrificado pelo interesse público. 

 Quanto aos mecanismos de controle, recomenda-se a instalação de uma 

auditoria interna, sem que seja descartada a auditoria externa independente de forma 

periódica. 

 Enfoca-se ainda a função do conselho de administração, responsável principal 

pelo desempenho empresarial, orientando-se especificamente que: “(i) o presidente 

do Conselho e da Diretoria sejam pessoas diferentes; (ii) que o conselho tenha poder 

de destituir o diretor-presidente; e (iii) que os mandatos de conselheiro sejam 

definidos.” 

 

 Todas estas recomendações foram recepcionadas no cenário brasileiro pelo 

conjunto de práticas trazido pelo Programa, de  cuja introdução se infere que vem 

diminuir as incertezas dos investidores sobre a gestão e a divulgação de informações 

nas estatais, que são grandes preocupações em face da influência política que 

sofrem. Dessa forma, “espera-se que, com a adoção das medidas, o mercado possa 
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precificar mais precisamente as companhias e haja geração de valor para ela e outros 

interessados, como os investidores”10. 

 O programa funciona da seguinte forma: em 43 artigos, traz aproximadamente 

a mesma quantidade de medidas de governança corporativa às quais as empresas 

podem voluntariamente aderir a fim de receberem uma certificação de governança 

que as separa em 2 grupos: as da Categoria 1 , que adotam todas  as medidas 

propostas; e as da Categoria 2 , que adotam as 6 medidas obrigatórias para a 

categoria, bem como somam 27 pontos com a adoção de medidas opcionais. Assim, 

a Categoria 1 engloba as empresas que adotam mais práticas de boa gestão. Cada 

item do Programa traz a informação sobre sua obrigatoriedade ou não para qual 

categoria, bem como a pontuação como medida opcional. 

 Para obter a certificação, a companhia deverá fazer pedido formal à Diretoria 

de Regulação de Emissores da BM&FBOVESPA, que acompanhará a companhia 

com periodicidade mínima anual e poderá a qualquer momento propor a alteração na 

certificação conferida ou seu cancelamento. 

 As medidas trazidas pelo Programa são divididas em 4 grandes grupos: (i) 

Transparência; (ii) Controles Internos; (iii) Composição da Administração e do 

Conselho Fiscal; e (iv) Compromisso do Controlador Público.  

 Não cabe aqui transcrever o programa para expor todas as suas medidas, mas 

certamente é apropriado lançar luz sobre os destaques deste Programa. Foram 

selecionadas como destaques as medidas que o Programa estabelece como 

obrigatórias tanto para a Categoria 1 quanto para a categoria 2.  

1.1. 1º GRUPO DE MEDIDAS – TRANSPARÊNCIA  

 
 No primeiro grupo, Transparência, inclui-se como medida obrigatória a 

divulgação pela internet da Política de Divulgação de informações e Administração de 

Riscos, bem como os Regimentos dos principais órgãos societários e as atas de suas 

reuniões. Ainda se exigem aperfeiçoamentos nos Formulários de Referência, que 

passam a ter como conteúdos mínimos: “(i) a  estrutura de controle e gerenciamento 

de riscos; (ii) as atividades da estatal e suas controladas, destacando  o interesse 

                                                      
10 BOVESPA, Programa Destaque de Governança de Estatais, 2016. Disponível em: 
file:///Users/gabrieldias/Documents/11o%20peri%CC%81odo/TCC4/Programa%20Destaque%20em%
20Governan_a%20de%20Estatais.pdf. Acesso em 20 de outubro de 2016. 
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público que levou à sua criação, como a estatal tem se inserido na concretização de 

políticas públicas, bem como os impactos financeiros que lhes causam as leis de 

planejamento e as políticas públicas em que se inserem. (Plano Plurianual, Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual).;e (iii) descrever o relacionamento 

mantido entre os órgãos de administração e os de controle interno, bem como informar 

sobre o funcionamento destes e sobre os membros que os compõem.” Tudo isso além 

de outras exigências que tornam o Formulário de Referência mais completo e dão ao 

mercado visão mais transparente acerca do funcionamento da companhia. 

 Como realçam CHAN, SILVA et al.11, no Brasil e no mundo a propriedade 

pública é associada à ineficiência. Ainda afirmam que com frequência os objetivos 

comerciais e a rentabilidade das estatais são sacrificados  em prol de “objetivos 

sociais”, o que muitas vezes acaba tendo respaldo legal, como se verá adiante. Daí a 

necessidade de um Formulário de Referência mais completo, como prevê o Programa. 

Os investidores devem saber os riscos que correm ao escolherem uma empresa 

estatal.  

 O mercado de capitais é ambiente em que a confiança é determinante para o 

estabelecimento, manutenção ou extinção de relações de investimento. Não há mal 

em que a empresa estatal cumpra o papel de atendimento do interesse público 

primário para o qual foi criada. Mas deve estar muito claro de que forma ela faz isto, 

pois assim haverá segurança e previsibilidade sobre como sua propriedade pública 

afetará o interesse do investidor – o lucro. 

  Relacionadas a este grupo “Transparência”, há que se abordar aqui as 

interessantes considerações que nos trazem BENTO E BRINGEL 12. Os autores 

abordam a aplicação da Lei de Acesso à Informação às empresas estatais, tendo em 

vista que também elas fazem parte da Administração Pública e, assim, estariam 

sujeitas a garantir o direito fundamental do acesso à informação previsto no art. 5º, 

XXXIII da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88).  

                                                      
11 CHAN,  SILVA et al. Destinação de Riqueza aos Acionistas e aos Empregados: Comparação entre 
Empresas Estatais e Privadas, 2007. Revista de Administração Contemporânea, vol. 11, nº 4. 
  
 
12 BENTO, Leonardo Valles e BRINGEL, Polyana de Oliveira Martins. Limites à transparência pública 
das empresas estatais: análise crítica da aplicação  da Lei de Acesso a Informação (Lei nº 
12.527/2011) a Empresas Públicas e Sociedades de Ec onomia Mista . Disponível em: 
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=c139ffc26fbaf2d1. Acesso em 21 de outubro de 2011.  
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 BENTO E BRINGEL defendem que as empresas estatais não estão excluídas 

do âmbito de aplicação da Lei de Acesso à Informação. No entanto, por serem 

entidades de direito privado, que devem coexistir no mercado com empresas privadas 

em condições de igualdade, as estatais podem manter sigilo sobre as informações 

cuja divulgação possa prejudicar sua competitividade no mercado, o que deve restar 

comprovado. Somente informações estratégicas, que representem vantagem 

competitiva aos concorrentes, podem ser protegidas. Esta exceção, pode-se inferir da 

opinião dos autores, é bastante restrita, principalmente considerando que as 

empresas estatais brasileiras são “utilizadas como moeda de troca de 

governabilidade”. Ou seja,  para que a politização e o desvio de finalidade não 

predominem nas empresas estatais, não pode ser ampla a possibilidade de as estatais 

restringirem o acesso à informação. Neste sentido, a medida proposta no Programa 

se apresenta muito adequada. 

1.2. 2º GRUPO DE MEDIDAS – CONTROLES INTERNOS  
 

 Já no grupo de medidas relativo aos controles internos, a primeira 

obrigatoriedade está na instalação de uma área de compliance e riscos, de uma 

auditoria interna e de um comitê de auditoria estatutário, como prevê o art. 1913. 

 Ainda se  obriga à divulgação da Política de transação com partes 

relacionadas14. 

 Dentro do grupo 2, duas medidas opcionais merecem destaque, por conferirem 

4 pontos (maior pontuação) às empresas aderentes. Uma é a divulgação do relatório 

do comitê de auditoria estatutário15. 

                                                      
13 Art. 19. A Estatal deverá adotar estruturas e práticas de controles internos de acordo com o 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).  
§1o As estruturas e práticas de controles internos deverão estar presentes em três linhas de defesa:  
I – ação dos administradores e empregados, por meio da implementação cotidiana de controles 
internos;  
II – função de Compliance e Riscos; e  
III – Auditoria Interna e Comitê de Auditoria Estatutário”. 
 
14 Art. 28. A Estatal deverá elaborar e divulgar Política de Transações com Partes Relacionadas.” 
  
15 “Art. 26. A Estatal deverá divulgar, conjuntamente às Demonstrações Financeiras, relatório do Comitê 
de Auditoria Estatutário, contemplando as reuniões realizadas e os principais assuntos discutidos, 
destacando as recomendações feitas pelo Comitê ao Conselho de Administração da Estatal.”  
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 A outra é a criação de um código de conduta  ou integridade16. 

Quanto à implantação da área de compliance e riscos, obrigatória pelo art. 19, 

o art. 23 prevê requisitos17. 

1.3. 3º GRUPO DE MEDIDAS – COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRA ÇÃO E DO 

CONSELHO FISCAL 

 
 Passando à terceira parte do programa, que trata da composição da 

administração e do conselho fiscal, exige-se que o Estatuto Social preveja critérios de 

seleção dos ocupantes dos cargos, como especifica o art. 30.18 

 O p. 1º deste art. já dá diretrizes acerca dos critérios a serem adotados.19 

                                                      
16 Art. 21. A Companhia deverá elaborar e divulgar Código de Conduta ou Integridade, abrangendo:  
 
 
IV – canal de denúncias, preferencialmente externo por empresa especializada, que possibilite o 
recebimento de denúncias internas e externas relativas ao descumprimento do Código, e órgão 
responsável pela apuração de denúncias independente, como, por exemplo, a Auditoria Interna;  
 
 
V – mecanismos de proteção que impeçam qualquer espécie de retaliação à pessoa que relate 
ocorrência potencialmente lesiva ao disposto no Código;  
 
[…] 
 
17 I – vinculação ao Diretor Presidente ou principal executivo, ou ao Conselho de Administração, direta 
ou indiretamente, por meio do Comitê de Auditoria Estatutário;  
 
II – orçamento e estrutura adequados às suas atividades e ao porte da companhia, com adequação 
atestada pela Auditoria Interna;  
 
III – titular protegido por mecanismos de independência como, por exemplo, destituição apenas pelo 
Conselho de Administração; e  
 
IV – vedação à acumulação com funções operacionais.  
 
18 Art. 30. O estatuto social da Estatal deverá (i) estabelecer requisitos mínimos para indicação de 
membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do  
Conselho Fiscal, formalizando a caracterização de um perfil mínimo desejável; ou (ii) determinar a 
elaboração de uma Política de Indicação, aprovada pelo Conselho de Administração, contemplando os 
referidos requisitos. 
19 §1o O perfil mínimo desejável mencionado no caput deverá contemplar, além dos requisitos legais e 
diretrizes fixadas pelo Poder Público:  
I – critérios mínimos para a composição global do Conselho de Administração, dentre os quais, a 
diversidade e complementariedade de experiências;  
II – critérios mínimos a serem contemplados na seleção de membros do Conselho de Administração, 
da Diretoria e do Conselho Fiscal, quais sejam, formação acadêmica compatível com a função ou o 
cargo a ser exercido, experiência profissional mínima exercendo função semelhante, e disponibilidade 
de tempo para desempenho da função;  
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 As determinações do Programa acerca da composição dos órgãos de 

administração têm sua importância realçada à luz da chamada teoria da agência, 

desenvolvida por JENSEN e MECKLING20. A teoria trata de relações em que uma 

pessoa (o principal) contrata outra para agir em seu interesse (o agente), delegando 

a este o seu poder de decisão. Em uma empresa, a relação de agência ocorre 

principalmente entre acionistas (proprietários do capital) e administradores (gestores 

do capital). Mas, recentemente, tem sido estudada uma relação de agência entre 

atores diferentes, os acionistas minoritários e os controladores. Em uma relação de 

agência, o chamado “problema de agência” surge do fato de que tanto o principal 

quanto o agente são maximizadores de suas utilidades individuais, sendo estas 

diferentes uma da outra. Assim, as decisões do agente seriam tomadas em seu 

melhor interesse e não no do principal. 

 No caso da relação de agência entre controlador e minoritários, o problema 

está em que o controlador pode tomar atitudes que o beneficiem singularmente, e não 

à coletividade de acionistas, como explica PROCIANOY21. 

 Por sua vez, os administradores indicados pelo controlador possuem incentivos 

para gerir a companhia em benefício do controlador, a fim de manterem seu cargo na 

administração. Daí a importância dos conselheiros independentes, e da vedação à 

indicação de representantes do ente controlador da estatal.  

 Por isso, destaca-se ainda neste grupo a medida opcional de que 30% dos 

conselheiros de administração sejam independentes, o que confere 4 pontos. 

                                                      
III – limitação de participação, no Conselho de Administração, de indicados pelo Controlador Público, 
ou por acionista sob controle direto ou indireto, comum, que exerçam cargo de confiança a, no máximo, 
50% (cinquenta por cento) do total de membros, sendo que:  
a) dentre eles, no máximo 2 (dois) poderão ser detentores de função comissionada sem vínculo 
permanente com o Controlador Público; e  
b) para os efeitos deste inciso, equiparam-se aos detentores de cargo de confiança os administradores 
de outras entidades, de qualquer natureza jurídica de direito público ou privado, que sejam controladas, 
de forma direta ou indireta, pelo mesmo Controlador da Estatal.  
IV – vedação à indicação, para os cargos de membro do Conselho de Administração e da Diretoria, de:  
a) representantes dos órgãos reguladores aos quais a Estatal está sujeita; 
20 JENSEN E MECKLING. Teoria da firma: comportamento dos administradores , custos de 
agência e estrutura de propriedade , 2008. Revista de Administração de Empresas, vol. 48, nº 2.  
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rae/v48n2/v48n2a13.pdf. Acesso em 20 de outubro de 2016. 
 
21 PROCIANOY, Jairo Laser. Os conflitos de agência entre controladores e minor itários nas 
empresas brasileira , 1994. UFRGS. Disponível em: 
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/31359/000256336.pdf?sequence=1. Acesso em 20 
de outubro de 2016. 
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 A definição de conselheiro independente pode ser encontrada no Regulamento 

do Novo Mercado22. 

 

1.4. 4º GRUPO DE MEDIDAS: COMPROMISSO DO CONTROLADO R 

PÚBLICO 

 
 Por fim, no grupo “Compromisso do controlador público”, não há medidas 

obrigatórias, mas o art. 40 prevê um modelo de compromisso a ser assumido pelo 

Ente Público controlador da estatal, o qual garante 4 pontos como medida opcional.  

 

 Requer-se aqui que os entes políticos adotem normas de conduta de sigilo e 

transparência, evitando-se assim benefícios indevidos oriundos de informação 

privilegiada. 

Deve-se ressaltar que esta separação entre medidas obrigatórias ou opcionais 

só é relevante às empresas que desejam a certificação na Categoria 2, visto que as 

empresas da Categoria 1 devem aderir ao Programa inteiro. 

É preciso expor a base jurídica do exercício da atividade empresarial pelo 

Estado, à qual sempre se poderá retornar como forma de dirimir dúvidas sobre as 

diferentes alternativas regulatórias. A base jurídica constitucional está nos arts. 173 e 

174 da Constituição da República.23 

                                                      
22 “Conselheiro Independente” caracteriza-se por: (i) não ter qualquer vínculo 
com a Companhia, exceto participação de capital; (ii) não ser Acionista 
Controlador, cônjuge ou parente até segundo grau daquele, ou não ser ou 
não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, vinculado a sociedade ou entidade 
relacionada ao Acionista Controlador  (pessoas vinculadas a instituições 
públicas de ensino e/ou pesquisa estão excluídas desta restrição); (iii) não ter 
sido, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da Companhia, do 
Acionista Controlador ou de sociedade controlada pela Companhia; (iv) não 
ser fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços e/ou produtos da 
Companhia, em magnitude que implique perda de independência; (v) não ser 
funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo 
ou demandando serviços e/ou produtos à Companhia, em magnitude que 
implique perda de independência; (vi) não ser cônjuge ou parente até 
segundo grau de algum administrador da Companhia; e (vii) não receber 
outra remuneração da Companhia além daquela relativa ao cargo de 
conselheiro (proventos em dinheiro oriundos de participação no capital estão 
excluídos desta restrição).” 

 
 

23 Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração 
direta de atividade econômica pelo Estado só será p ermitida quando 
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 Da própria Constituição poderiam ser extraídas muitas das orientações de 

governança corporativa a  que hoje as empresas estatais são convidadas a aderir. O 

art. 173 é claro ao submeter as empresas estatais ao mesmo regime jurídico das 

empresas privadas.  Vê-se nisso a preocupação em manter igualdade de condições 

entre  elas.  

 Esta ideia é particularmente importante quando se considera que o Estado tem 

como função regular a atividade econômica. Se regulador e regulado se confundirem, 

condições de vantagens injustas podem ser criadas, trazendo a desconfiança do 

mercado tanto sobre a empresa estatal quanto sobre o ambiente de investimento em 

geral. Ainda outro aspecto traz o caso Petrobras, em que cargos na empresa foram 

loteados entre representantes de partidos políticos que desviaram os recursos da 

empresa para fins ilegais, causando no mercado a insegurança quanto à solidez da 

                                                      
necessária aos imperativos da segurança nacional ou  a relevante 
interesse coletivo,  conforme definidos em lei. 
 
§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empr esa pública, da 
sociedade de economia mista  e de suas subsidiárias que explorem 
atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de 
prestação de serviços, dispondo sobre: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 
I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela 
sociedade; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresa s privadas, inclusive 
quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e 
tributários; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, 
observados os princípios da administração pública; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 
IV - a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, 
com a participação de acionistas minoritários; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 
V - os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos 
administradores.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
§ 2º As empresas públicas e as sociedades de econom ia mista não 
poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos  às do setor privado. 
§ 3º A lei regulamentará as relações da empresa púb lica com o Estado 
e a sociedade. 
§ 4º - lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos 
mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. 
 
 
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. 
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empresa e das demais estatais, de seus ativos e à capacidade da Administração de 

conduzir ao lucro. Uma empresa estatal não deve ser instrumento de governabilidade, 

como foi feito da petrolífera, em prejuízo tanto dos interesses públicos quanto privados  

-  dos investidores -  que deveria atender.  

 A atividade empresarial pelo Estado no Brasil deve ser uma exceção, já que 

vivemos em um regime jurídico de livre iniciativa. A atividade econômica está nas 

mãos dos atores privados. O Estado só poderá se tornar empresário 

excepcionalmente, se o determinarem a segurança nacional e o interesse público.24 

 Ainda quanto ao arcabouço jurídico em que se assenta a atividade 

empresarial pelo Estado está esta importante previsão da Lei 6.404/76: 

 

Art. 238. A pessoa jurídica que controla a companhia de economia mista tem os 

deveres e responsabilidades do acionista controlador (artigos 116 e 117), mas poderá 

orientar as atividades da companhia de modo a atender ao interesse público que 

justificou a sua criação. 

 

 Atenta-se para a parte final do artigo, “mas  poderá orientar as atividades da 

companhia de modo a atender o interesse público que justificou sua criação.”. Não se 

entenda mal o dispositivo, pois atender ao interesse público não é,  necessariamente, 

desde  o princípio, contrário ao cumprimento dos deveres do acionista controlador. O 

interesse público de que fala o artigo envolve também  manter a confiança dos 

investidores no ambiente de investimento brasileiro. 

 Louvável foi a iniciativa conjunta entre CVM  e BVM&FBOVESPA  de editar o 

Programa destaque,  de caráter autorregulatório. Como se verá adiante, infelizmente, 

hoje é possível questionar   a utilidade da medida. A edição do Programa  seguiu a 

                                                      
24 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa ; 
 
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: 
 
I - soberania nacional; 
II - propriedade privada ; 
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mesma linha de motivação da criação dos segmentos de listagem da bolsa de valores: 

as companhias que desejassem se mostrar “diferenciadas” ao mercado adeririam ao 

Programa implementando boas práticas de gestão, esperando disso a geração de 

valor.  

 É fácil perceber que a efetividade de uma iniciativa assim depende da vontade 

e do empenho dos controladores das estatais em adequar suas empresas ao que foi 

proposto no Programa. 

 Paralelamente, o Poder Público agiu em outra linha de atuação, a legislativa, 

concretizando o mandamento do já exposto § 1º do art. 173 da CR, que funciona de 

outra forma, já que leis não são de adesão voluntária, são obrigatórias a todos, 

principalmente aos entes da Administração Pública – entre eles as empresas estatais. 

 A lei a que se faz referência é a Lei 13.303, de 30 de junho de 2016. 

 Segundo a epígrafe, ela “Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, 

da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.” 

 A Lei traz o regime jurídico das estatais, com inúmeras medidas destinadas à 

melhoria de sua gestão. 

 O § 1º do art. 4º dá à pessoa jurídica controladora das sociedades de economia 

mista os mesmos deveres do  acionista controlador previstos na Lei 6.404/76. Devem, 

assim, agir visando ao melhor interesse da companhia e ao interesse público que 

justificou a criação da estatal. Segundo o parágrafo único do art. 116 do referido 

diploma, o controlador deve usar seu poder para fazer cumprir o objeto social da 

companhia, concretizar sua função social, e agir no interesse dos  demais acionistas, 

dos empregados e  da comunidade em que se insere a empresa. 

 O art. 6º da Lei 13.303/2016 é de suma importância, visto que expressamente 

determina que as estatais observem “regras de governança corporativa , de 

transparência e de estruturas, práticas de gestão de riscos e de controle interno, 

composição da administração e, havendo acionistas, mecanismos para sua proteção”.  

De forma indireta, conduz à adesão ao Programa. 

 A  análise do Programa permitiu ver que  este é de qualidade, pois está  

alinhado com recomendações internacionais de governança, como expressas nas 

guidelines da OCDE, além de oferecer uma oportunidade para que as empresas 

cumpram o art. 6º acima.  
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 Não por acaso, a Lei 13.303/2016 repete muitos componentes do Programa. 

Exemplo claro disso é o art. 9º da Lei25. 

 A Lei e o Programa coincidem ao exigirem a elaboração de um código de 

conduta.  

 Apesar de não ser objetivo o suficiente ao ponto de ser unívoca a aplicação do 

dispositivo, este não deixa de ser um dos mais representativos da Lei 13.303/2016, o 

inciso II do art. 14, na Seção “Do acionista controlador26. 

 O artigo reflete uma das maiores certezas que o mercado quer ter acerca de 

uma empresa estatal: de que ela está blindada politicamente. 

 A lei é bastante taxativa nos requisitos à investidura em cargo de administrador 

de estatal.27 Há prazos específicos e consideráveis de experiência prévia a serem 

                                                      
25 “Art. 9o  A empresa pública e a sociedade de economia mista adotarão 
regras de estruturas e práticas de gestão de riscos e controle interno que 
abranjam:  
 
I - ação dos administradores e empregados, por meio da implementação 
cotidiana de práticas de controle interno;  
 
II - área responsável pela verificação de cumprimento de obrigações e de 
gestão de riscos;  
 
III - auditoria interna e Comitê de Auditoria Estatutário.” 

 
26 “Art. 14.  O acionista controlador da empresa pública e da sociedade de 
economia mista deverá:  
I - fazer constar do Código de Conduta e Integridade, aplicável à alta 
administração, a vedação à divulgação, sem autorização do órgão 
competente da empresa pública ou da sociedade de economia mista, de 
informação que possa causar impacto na cotação dos títulos da empresa 
pública ou da sociedade de economia mista e em suas relações com o 
mercado ou com consumidores e fornecedores;  
II - preservar a independência do Conselho de Admin istração no 
exercício de suas funções ;  

 
27 Art. 17.  Os membros do Conselho de Administração e os indicados para os cargos de diretor, 
inclusive presidente, diretor-geral e diretor-presidente, serão escolhidos entre cidadãos de reputação 
ilibada e de notório conhecimento, devendo ser atendidos, alternativamente, um dos requisitos das 
alíneas “a”, “b” e “c” do inciso I e, cumulativamente, os requisitos dos incisos II e III:  
I - ter experiência profissional de, no mínimo:  
a) 10 (dez) anos, no setor público ou privado, na área de atuação da empresa pública ou da sociedade 
de economia mista ou em área conexa àquela para a qual forem indicados em função de direção 
superior; ou  
b) 4 (quatro) anos ocupando pelo menos um dos seguintes cargos:  
1. cargo de direção ou de chefia superior em empresa de porte ou objeto social semelhante ao da 
empresa pública ou da sociedade de economia mista, entendendo-se como cargo de chefia superior 
aquele situado nos 2 (dois) níveis hierárquicos não estatutários mais altos da empresa;  
2. cargo em comissão ou função de confiança equivalente a DAS-4 ou superior, no setor público;  
3. cargo de docente ou de pesquisador em áreas de atuação da empresa pública ou da sociedade de 
economia mista;  
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provados, além da compatibilidade da formação acadêmica e do não enquadramento 

em hipóteses de inelegibilidade da Lei Complementar 64/90. 

 A lei 13.303 preocupa-se ainda em estabelecer no art. 17 vedações à indicação 

para o cargo de administrador, as quais também consideram a grande preocupação 

do mercado com a independência de uma estatal28. 

 As vedações estabelecidas certamente ajudam a construir uma maior 

blindagem política das empresas estatais, mas é uma ilusão achar que irão torná-la 

impenetrável a interesses escusos. Tal se configura impossível, mesmo que os 

dirigentes sejam tirados do grupo de servidores efetivos da empresa. A nomeação 

continuará sendo política, já que o Estado é o controlador da empresa. Como escreve 

Giovanna Oliveira, o que realmente produzirá efeitos na governança corporativa de 

empresas estatais é o desenvolvimento de uma cultura de ética empresarial, 

acompanhada da demonstração de todos os benefícios de adotá-la.29 

 A Câmara dos Deputados tentou esvaziar o então Projeto de Lei do Senado 

555, hoje Lei 13.303,  retirando as vedações à indicação de dirigentes de partidos e 

sindicatos, mas as alterações foram rejeitadas pelo Senado.30 

                                                      
c) 4 (quatro) anos de experiência como profissional liberal em atividade direta ou indiretamente 
vinculada à área de atuação da empresa pública ou sociedade de economia mista;  
II - ter formação acadêmica compatível com o cargo para o qual foi indicado; e  
III - não se enquadrar nas hipóteses de inelegibilidade previstas nas alíneas do inciso I do caput do art. 
1o da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, com as alterações introduzidas pela Lei 
Complementar no 135, de 4 de junho de 2010.  
 
28 “§ 2o  É vedada a indicação, para o Conselho de Administração e para a diretoria:  
I - de representante do órgão regulador ao qual a empresa pública ou a sociedade de economia mista 
está sujeita, de Ministro de Estado, de Secretário de Estado, de Secretário Municipal, de titular de 
cargo, sem vínculo permanente com o serviço público, de natureza especial ou de direção e 
assessoramento superior na administração pública, de dirigente estatutário de partido político e de 
titular de mandato no Poder Legislativo de qualquer ente da federação, ainda que licenciados do cargo; 
II - de pessoa que atuou, nos últimos 36 (trinta e seis) meses, como participante de estrutura decisória 
de partido político ou em trabalho vinculado a organização, estruturação e realização de campanha 
eleitoral; ” 
 
29 OLIVEIRA, Giovanna Bakaj Rezende. Indicações políticas para a administração das Estat ais?,  
2016. Disponível em: http://jota.info/indicacoes-apoliticas-para-administracao-das-estatais. Acesso em 
23 de outubro de 2016. 
 
30 XAVIER, Fátima.Lei das estatais é mutilada na Câmara dos Deputados  e volta ao Senado .Portal 
Contas Abertas. Disponível em: http://www.contasabertas.com.br/website/arquivos/13132 Acesso em 
15 de novembro de 2016.  
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 O Jornal Estadão divulgou matéria em 4 de julho de 2016 em que informa que 

a Lei 13.303 “atinge em cheio 1,8 mil cargos em empresas estatais.”31 O Jornal divulga 

ainda o gráfico da Figura 1, obtido junto ao Ministério do Planejamento acerca dos 

cargos comissionados em empresas estatais. 

 

Figura 1. Funções em empresas estatais  
 
 A título de zelo e correção técnica, deve-se aqui trazer a lição do professor 

Carvalho Filho em seu Manual de Direito Administrativo, acerca dos cargos e funções 

na Administração Pública, para a adequada compreensão da Figura 1 acima32.  

Segundo o professor, função gratificada é aquela estranha à rotina 

administrativa, motivo pelo qual o servidor que a exerce, que tem que ser efetivo, 

                                                      
31 OTTA, Lu Aiko e MONTEIRO Tânia. Lei das Estatais impacta nomeação de 1,8 mil cargos , 2016. 
Disponível em: http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,lei-das-estatais-impacta-nomeacao-de-1-8-
mil-cargos,10000060789. Acesso em 23 de outubro de 2016. 
  
 
32 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo /. – 28. ed. rev., ampl. e atual. 
até 31-12-2014. – São Paulo : Atlas, 2015.  
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recebe gratificação - - remuneração especial - por ela. Só pode exercer função 

gratificada servidor titular de cargo efetivo.  

 Já os cargos em comissão são lugares de chefia, direção ou assessoramento  

na estrutura da Administração. Quaisquer pessoas podem ser indicadas a cargos em 

comissão, façam parte da Administração ou não. Por fim, a expressão “função de 

confiança” é equivocadamente usada para designar função gratificada. 

 Diante desta digressão teórica, a situação dos quadros de pessoal das estatais 

parece melhor do que a expectativa. Isso porque a quantidade de cargos 

comissionados é baixa se comparada com o número de funções gratificadas, 

exercidas somente por servidores efetivos. Ainda assim, a atuação de poucos 

dirigentes que atuam em desvio de finalidade já é suficiente para levar uma estatal a 

situações prejudiciais ao interesse público e à confiança do mercado. 1.806 cargos 

em comissão já representam um número alto, que pode dar oportunidade a muitos 

prejuízos se as funções forem exercidas com desvio de finalidade. Além disso, as 

funções gratificadas são atrativas e numerosas o bastante para serem moeda de 

barganha política. E o fato de um servidor ser efetivo não o torna menos suscetível de 

se tornar canal de influência política na empresa em troca de uma remuneração 

mensal aumentada. Estamos falando de aproximadamente 223.000 funções 

gratificadas no âmbito federal, como mostrado na Figura 1. Veja-se que este número 

não se refere a empregados em função de gerência ou direção. Seria um absurdo 

conceber uma empresa com mais de 200.000 empregados em posições de 

coordenação. Tanto quanto verificar que, por consequência, recebem gratificação 

funcionários que não têm direito a ela. Ou melhor, que há tantas funções estranhas à 

rotina administrativa a ponto de talvez a maior parte,  ou partes significativas das  

atividades internas terem  esta característica justificadora da gratificação.  

 O art. 22 da lei exige que no mínimo 30% dos conselheiros sejam 

independentes. 

 Uma parte singular da nova lei chama atenção. É um capítulo dedicado à 

“Função social da empresa pública e da sociedade de economia mista”.  Diz o art. 

27: 

Art. 27.  A empresa pública e a sociedade de economia mista terão a função 
social de realização do interesse coletivo ou de atendimento a imperativo da 
segurança nacional expressa no instrumento de autorização legal para a sua 
criação. 
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 É fundamental, repisa-se, que fique muito transparente ao mercado a forma 

como a empresa será instrumento de política pública, a fim de que este possa 

fiscalizar o uso da empresa pelo ente controlador e calcular riscos de investimento. O 

Programa  exige que esta informação seja incluída no Formulário de Referência das 

estatais. 

 Vê-se, dessa forma, que existe uma grande confluência entre a Lei 13.303/2016 

e as medidas do Programa, que se harmonizam em inúmeros tópicos: código de 

conduta; requisitos para a eleição de administradores; mecanismos de controle 

interno; transparência; e composição da administração.  

 Por fim, a Lei dá às estatais já existentes à sua entrada em vigor um prazo de 

até 24 meses para que se adaptem às exigências legais. 

 Além das determinações deste novo diploma normativo, já existem, desde 

2001,  os clássicos segmentos de listagem da BM&FBOVESPA: Novo Mercado(NM), 

Nível 1 (N1)e Nível 2 (N2). 

 Os segmentos também constituem uma iniciativa de autorregulação da bolsa 

de valores. 

 No entanto, há pontos não abordados pelos segmentos de listagem clássicos, 

trazidos no Programa como   a ampla transparência das empresas no que se refere 

às suas relações com o ente público e  sua inserção na concretização de uma política 

pública. Apesar de coincidirem em algumas exigências, como a presença de 

conselheiros independentes no CA e a vedação à acumulação de cargos de 

presidência da Diretoria e do CA, os segmentos clássicos e o Programa não são 

substitutos um do outro. 

 Mas há, de fato,  alguns pontos em que os segmentos clássicos vão além do 

Programa, como quando exigem percentuais mínimos de free float e a impossibilidade 

de emissão de ações sem direito s voto em alguns deles . Mas, no geral,  o Programa 

traz medidas mais adaptadas às necessidades das estatais no mercado, tentando 

corrigir as falhas de gestão que mais lhes tiram valor e afastam investidores. 

 A análise do regulamento do Novo Mercado permite identificar que este 

segmento exige inclusive práticas de boa governança não previstas no Programa. 

 Inicialmente, o Novo Mercado proíbe que haja limitações de número de votos 

em percentuais inferiores a 5% para acionista ou grupo de acionistas, como já citado. 
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Também que o Estatuto Social preveja quorum qualificado para a aprovação de certas 

matérias. 

 Um ponto em que o NM é menos exigente que o Programa é na determinação 

de que 20% dos membros do Conselho de Administração (CA) sejam independentes, 

percentual igual a  30% no Programa.  

 Coincide a regra de que os cargos de Presidentes do CA  e da Diretoria sejam 

ocupados por pessoas diferentes. 

 O Programa  prevê ainda um incremento considerável nas informações que a 

companhia deve inserir no Formulário de Referência. 

 Mesmo entre o segmento tradicional  -  em que se encontra a maioria das 

estatais -  e o segmento menos exigente de governança corporativa, já há uma grande 

diferença. 

  O N1 exige práticas que mudam a gestão da companhia, como a necessidade 

de no mínimo 25% de free float. Ainda  a vedação à acumulação dos cargos de 

presidente do CA  e da Diretoria, e a obrigatoriedade da divulgação de uma política 

de transação com partes relacionadas  e de um código de conduta, também exigidas 

pelo Programa. Tal exigência de free float, ou ações em circulação,  não encontra 

paralelo no Programa, sendo este um ponto em que os segmentos clássicos têm uma 

exigência melhor do que este.  

 O free float, definido no  art. 3º, III da Instrução CVM Nº 361, é um indicador do 

grau de dispersão do capital33. 

 A seguir  o free float de cada companhia estatal, indicado na tabela 1, cujas 

informações foram retiradas do website da BM&FBOVESPA. 

 

ESTATAL free float 

BANCO DA 

AMAZÔNIA 3,30% 

 BANCO DO BRASIL 30,40% 

BANESE 10,13% 

                                                      
33 “Art. 3o Para os efeitos desta Instrução, entende-se por: 
III – ações em circulação: todas as ações emitidas pela companhia objeto, excetuadas as ações detidas 
pelo acionista controlador, por pessoas a ele vinculadas, por administradores da companhia objeto, e 
aquelas em tesouraria;” 
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BANESTES 4,39% 

BANPARÁ 0,02% 

BANRISUL 43,03% 

BB SEGURIDADE  33,58% 

BRB BANCO 3,14% 

CASAN 0% 

CEB 19,80% 

CEEE-D 34,08% 

CEEE-GT 34,08% 

CELESC 75,46% 

CELGPAR 0,30% 

CEMIG 82,22% 

CEMIG 

DISTRIBUIDORA 0% 

CEMIG GT 0% 

CESP 59,44% 

COPASA 48,57% 

COPEL 44,96% 

ELETROBRAS 36,20% 

ELETROPAR 2,45% 

EMAE 61,01% 

MGI 

PARTICIPAÇÕES 0% 

BANCO DO 

NORDESTE 0,37% 

PETROBRAS 51,72% 

SABESP 49,74% 

SANEPAR 36,45% 

SPTURIS 4,18% 

TELEBRAS 23,49% 

média free float 26,42% 

Tabela 1. free float das companhias estatais 
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 Vemos, portanto, que quanto a uma importante regra de governança 

corporativa, qual seja, que haja uma dispersão acionária mínima, percentual mínimo 

de 25% nos segmentos N1  e N2  e de 50% no segmento NM, as estatais de capital 

aberto brasileiras em conjunto  não estão muito mal, visto que juntas apresentam uma 

média de free float  de 26,42%. 

 No entanto, chama a atenção que, individualmente consideradas, muitas 

estatais apresentem free float  muito inferior a 25%, sendo que em alguns casos 

simplesmente não há ações em circulação no mercado. São casos de controle 

totalitário, que nos levam à pergunta: “por quê  ser empresa de capital aberto se não 

há dispersão acionária?”.  

 Ainda que haja motivos, a existência deste perfil de empresa no Brasil pode 

criar nos investidores uma imagem ruim das estatais em geral, como se todas 

estivessem totalmente submissas aos desmandos e conveniências dos controladores 

públicos. 

 A tabela informativa do free float das companhias estatais abertas brasileiras 

mostra que  este grupo de empresas está muito distante da cultura das chamadas  

“empresas sem dono”. Muito comum no mercado norte-americano, são empresas 

abertas em que a alta pulverização do capital impede que haja um acionista 

controlador com capital suficiente para mandar  na empresa como lhe convém. Em 

que contexto isto se insere na crescente preocupação internacional com o 

desenvolvimento e a aplicação da compliance nos negócios? Nas empresas sem 

dono, cresce o papel do Conselho de Administração, que  não funciona apenas pro 

forma, mas efetivamente exerce sua função de fiscalização da Diretoria, para que esta 

aja no melhor interesse dos acionistas e da companhia. 

 Marcelo ONAGA, em seu artigo “Empresas sem dono”34, para a Revista 

Exame, informa que se nota hoje uma tendência à mudança deste padrão de controle 

muito centralizado para uma maior pulverização. 

 Ana Luiza Leal também escreve para a Exame abordando a companhia aberta 

brasileira paradigmática quando o tema é pulverização de capital, as Lojas Renner. 

LEAL defende que a empresa, única no mercado brasileiro pelo seu altíssimo grau de 

                                                      
34 ONAGA, Marcelo. “Empresas sem dono”Disponível em: 
https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=empresas%20sem%20dono. Acesso em 18 de outubro de 2016. 
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pulverização do capital, não é uma “empresa sem dono”. A autora sustenta que,  na 

verdade, a Renner é empresa de um dono só, seu Presidente José Galló, que  

“pode fazer o que quiser com o aval dos principais acionistas.  Não se nega 

que com Galló a empresa cresceu. Seu valor de mercado quintuplicou. Mas 

que poder é esse dado a um homem que já está há mais de 40 anos na 

presidência de uma companhia?”35 

  

 Considerando que as companhias estatais são criadas nos limites da lei para 

atenderem a um interesse público primário específico, talvez não seja nem desejável 

que se revistam de altíssima pulverização, como as corporations  norte-americanas, 

pois esta roupagem seria facilitadora da instauração de um controle gerencial, que 

consideramos perigoso para uma empresa estatal, pois tornaria mais fácil a utilização 

destas com desvio de finalidade, em função de interesses particulares, e não do 

interesse público, principalmente ao se considerar que os administradores podem 

atuar como canal de influências particulares sobre a empresa estatal. Ao fim do dia, a 

esta tem que atender satisfatoriamente ao interesse público que levou à sua criação. 

Nas mãos de quaisquer administradores, isso pode ficar em risco. 

 Nem por isso, uma estrutura de capital altamente concentrada se apresentaria 

como a opção mais adequada. Um mínimo de free float é importante principalmente 

no tocante à fiscalização da administração e do controlador para que seja atingida da 

finalidade empresarial. 

 Este questionamento é o mesmo que CARRION faz em seu artigo “Entre dois 

públicos”36, em que pergunta: “É possível conciliar os papeis de estatal e companhia 

aberta?”37 

 A autora lembra um episódio recente envolvendo a Petrobras, que  reflete um 

pouco deste paradoxo. Foi o embate travado entre Guido Mantega, então Ministro da 

Fazenda, e Sérgio Gabrielli, à época Presidente da Petrobras, sobre aumentar ou não 

o preço da gasolina. O representante do governo tinha suas preocupações focadas 

                                                      
35 LEAL, Ana Luiza. O dono da empresa sem dono . Revista Exame. Disponível em: 
http://exame.abril.com.br/revista-exame/o-dono-da-empresa-sem-dono/. Acesso em 15 de novembro 
de 2016. 
36 CARRION, Bruna Maia. Entre dois públicos , 2016. Disponível em: 
https://capitalaberto.com.br/minha-conta/?redirect_to=/temas/entre-dois-publicos/ . Acesso em 21 de 
outubro de 2016. 
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em evitar o aumento da inflação. Já Gabrielli focava-se em manter a margem de lucro 

da Petrobras, em um contexto de aumento dos preços internacionais do petróleo. A 

Petrobras tem investidores no mundo inteiro que aportaram seus recursos na 

companhia visando a aumentar seu patrimônio. Pergunta-se: o que eles têm a ver 

com a inflação no Brasil? Sempre haverá respostas divergentes, mas sustentamos  

que a resposta é “nada”.  

 CARRION  traz à luz um fato basilar na discussão sobre gestão de estatais: 

estas são controladas por um acionista que tem totais condições de suportar, ou 

mesmo de “utilizar-se” do prejuízo para atender a uma política pública. 

  Importante trazer à baila a opinião de Roberto Faldini, ex-presidente da 

CVM, em entrevista ao Estadão.38 Faldini é muito claro em sua opinião: “Empresa 

estatal não pode ser aberta, porque o histórico nos mostra que isso extrapola os bons 

princípios de governança”. Concordamos  com a opinião de Faldini justamente por 

entendermos que uma empresa criada para atender ao interesse público, com 

recursos públicos, poderá ser levada a práticas inadmissíveis com os bens públicos 

ao atuar guiada pela lógica do lucro.  

 Consideramos que o panorama encontrado no achado referente ao free float  

reflete características que historicamente podem ser encontradas no mercado de 

capitais brasileiro e que atrasam o seu desenvolvimento. 

 Podemos encontrar em BINHOTI39 algumas informações relevantes quanto a 

esta discussão contextual . As empresas brasileiras têm no geral a característica de 

serem empresas familiares. Os controladores, temendo a perda do poder de controle, 

manteriam altos níveis de concentração acionária, o que desestimula a adoção de 

boas práticas de governança. Um capital social disperso tende a levar a mais 

transparência, respeito aos direitos dos minoritários e distanciamento de práticas 

espúrias, tendo em vista que é maior a fiscalização dos acionistas, a exigência e a 

pressão por uma boa gestão. Uma sociedade de economia mista nunca será uma 

empresa familiar, mas pode-se ver que nelas um eventual   panorama de 

                                                      
38 FALDINI, Roberto. . Empresa estatal não pode ter capital aberto. Disponível em: 
http://economia.estadao.com.br/noticias/governanca,empresa-estatal-nao-pode-ter-capital-aberto-
defende-ex-presidente-da-cvm,1600609. Acesso em 21 de outubro de 2016.  
39 BINHOTI , Fernando Antônio. A Presença do Estado Através das Empresas Estatais na Bolsa 
de Valores BM&FBovespa , 2008. Disponível em: 
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/123465. Acesso em 21 e outubro de 2016. 
 



27 

 

 

desconformidade com boas práticas de governança nas empresas estatais pode 

encontrar relação com a baixa dispersão acionária que apresentam.  

 Quando se diz que a gestão ruim de estatais impacta  o mercado brasileiro 

como um todo, é devido à imensa participação destas empresas no volume total de 

negociações. O patrimônio total das companhias abertas estatais representa 70% dos 

ativos das 50 maiores companhias listadas na bolsa, ainda segundo BINHOTI.40 O 

autor  apresenta um gráfico, reproduzido como Gráfico 1,  em que expõe a 

participação das estatais até 2008 no Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira: 

 

Gráfico 1. Participação das estatais no Ibovespa 
 
 Vê-se  no Gráfico 1 que a participação até 1997 é muito maior do que após este 

ano, quando foi posto em prática o programa governamental de desestatizações. 

Ainda assim, a fatia das estatais no Ibovespa é muito expressiva de 1998 até 2008, 

girando sempre em torno de 25%. 

 Empresas que representam aproximadamente um quarto do principal índice do 

mercado de capitais brasileiro influenciam muito seu desenvolvimento e atratividade. 

Devem, portanto, ter sua gestão aprimorada. Aliás, tal se constitui em um dever do 

Estado, visto que as melhorias gerariam maior fluxo de investimento para o país e, 

sendo este o controlador das companhias estatais, depende dele realizar as 

mudanças necessárias para que estas empresas tenham uma administração pautada 

em práticas de boa  governança. 

 Também é bastante significativo que os recentes escândalos de má gestão de 

companhia estatal tenham atingido a empresa com maior participação no Ibovespa no 

                                                      
40 idem. 
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último quadrimestre de 2008, como mostra a tabela 2, retirada também do estudo de 

BINHOTI.  

 

Tabela 2. Maiores participações estatais no Ibovesp a 
 

 

 O programa Nacional de Desestatização (PND),  instituído no BrasiI pelo 

Decreto 2594/1998 é uma  iniciativa inserida no âmbito das mudanças que ocorreram 

no Estado brasileiro com a Emenda Constitucional 19/98, a qual incluiu a eficiência 

como princípio da administração pública.41 Já  se salientou anteriormente que não 

faltam justificativas para que a busca da eficiência seja mandamento inclusive para os 

políticos e para os  gestores das  estatais, tanto do ponto de vista legal quanto factual 

e econômico, em uma análise que pode ser tida também como consequencialista – 

relacionada à mensagem que se pretende transmitir ao mercado quanto ao 

investimento em uma estatal. 

 A governança corporativa poderia ser explicada em palavras simples como a 

gestão ótima de recursos, o que é sinônimo de eficiência. 

 Como, então, se concretizaria a eficiência em empresas estatais? As medidas 

do Programa Destaque têm este enfoque, mas não são o único espaço em que se 

discutiu o assunto. O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa tem cartilha sobre 

o tema.42 

                                                      
 
42 IBGC. BoasPráticas de Governança Corporativa para Sociedades de Economia Mista. Disponível 
em: http://www.ibgc.org.br/userfiles/2014/files/Arquivos_Site/Caderno14.PDF. Acesso em 7 de janeiro 
de 2017 
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 Dentr os apontamentos do documento, está o de que a eficiência em empresas 

está intimamente relacionada às pessoas que nela trabalham e nas estatais não seria 

diferente. Ainda que haja uma concentração acionária alta, se os gestores da empresa 

forem isentos politicamente, capacitados e escolhidos dentre profissionais do 

mercado, criam-se condições necessárias para uma boa gestão.  

 É por esse motivo que a cartilha do IBGC propõe a adoção de uma política de 

nomeação de administradores, a qual deve trazer certos requisitos mínimos para a 

eleição, sendo muitos dos que o Instituto sugere já trazidos pelo Programa Destaque. 

Uma política de nomeação que estabeleça um processo “formal, estruturado e 

transparente” de eleição muito contribui para a boa gestão.43 

 Não há como fugirmos do fato de que a escolha para a administração é política  

visto que, sendo o Estado acionista controlador e representado por políticos,os quais 

exercem o poder estatal, a politização do processo é inevitável. Mas isto não 

necessariamente é ruim. 

 Políticos podem, inclusive, usar o poder de escolha que têm, relativamente 

livre, observados os parâmetros legais e regulamentares, para contribuir com a 

melhoria na gestão da empresa. Podem fazê-lo através da seleção de profissionais 

do mercado capacitados e experientes para administrar. A politização do processo de 

escolha de administradores não significa que necessariamente políticos serão 

indicados, mas, sim, que a seleção é feita por políticos. 

 Mais uma vez, uma empresa estatal que tenha até mesmo  como acionista 

único  o ente público, mas que conte com bons administradores, não está impedida 

de ter uma boa gestão. 

 Mailson da Nóbrega, em artigo para o Jornal O Globo do dia 1º de janeiro de 

2017 afirma que uma empresa estatal nunca atingirá o nível de eficiência de uma 

privada. O autor cita o que seriam para ele amarras que prejudicariam a gestão das 

estatais neste aspecto, como: (i) substituição da diretoria a cada troca de governo; (iv) 

investimentos dependentes de aprovação do Congresso Nacional e (v) obrigação de 

licitar.44 Estes elementos. segundo o autor, engessariam a gestão e dariam brechas 

ao desvio de finalidade.          

                                                      
43 idem. 
44 NOBLAT,  Maílson da Nóbrega. Existe empresa estatal eficiente? Disponível em: . Acesso em 7 de 
janeiro de 2017. 
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 No jornal eletrônico Brasil Econômico do dia 12 de julho de 2013, Claudio Sales 

defende que os principais entraves à eficiência em empresas estatais seriam a 

indefinição de seus objetivos, a falta de disciplina orçamentária, o uso político da 

empresa e a inépcia da administração. Segundo Sales, são 2 os caminhos de 

correção das falhas nas estatais: a despolitização dos cargos e a implantação de 

mecanismos de governança corporativa.45 

 Sales cita o estudo GESTÃO ESTATAL (Parte 1): DESPOLITIZAÇÃO E 

MERITOCRACIA, promovido pelo Instituto Acende Brasil, em que se pesquisou a 

eficiência das estatais do setor elétrico em comparação com as empresas privadas. É 

trazido como caso ilustrativo de ineficiência a estatal Eletrobras, a qual, com R$ 82 

bilhões em patrimônio, não valia nem um terço desta cifra na Bovespa em novembro 

de 2008, o que significaria prejuízo não só para acionistas e a própria empresa, mas 

também para os brasileiros, que sofreriam as consequências da má gestão com a 

elevação de custos de bens e serviços e os prejuízos aos  cofres estatais. 

 O estudo em questão também traz o que aponta como “determinantes” do baixo 

desempenho das estatais.  O primeiro deles seria a falta de análise econômica prévia 

do setor em que ela será inserida, já que as estatais encontram ambiente propício à 

maior eficiência relativamente às empresas privadas quando há falhas de mercado, 

como monopólio natural ou externalidades, sendo outros nichos favoráveis a uma 

gestão não ótima, pois naqueles em que o mercado não tem falhas, as empresas 

privadas dominam, por não se submeterem aos entraves da gestão pública. A criação 

das estatais seria motivada por motivos políticos, desde a obtenção de receitas 

públicas e o controle de setores estratégicos, até de eventual visão ideológica de que 

é adequado modelo de maior intervenção estatal na economia. 

O estudo do  Instituto Acende Brasil identifica que uma regulação de qualidade 

e a blindagem efetiva da empresa contra interesses políticos devem ser o centro dos 

esforços para tornar eficiente a gestão das estatais.  

 Como já se sustenta nesta pesquisa, a politização das estatais é um 

processo inerente a elas pois sua criação visa a satisfazer uma política pública e sua 

administração é indicada por políticos . 

                                                      
45 SALES,  Claudio J. D.  Entraves à eficiência das empresas estatais. Disponível em: 
http://www.acendebrasil.com.br/media/artigos/20130712_BrasilEconomico.pdf. Acesso em 8 de 
janeiro de 2017.  
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 Mais uma vez, Isto não é necessariamente ruim e pode, inclusive, ser 

favorável a uma boa gestão. O Acende Brasil indica o que deve ser feito para afastar 

os efeitos ruins da influência política. São cinco  medidas: (i) recrutar administradores 

profissionais; (ii) ampla divulgação e resultados; (iii) estabelecimento de avaliação de 

desempenho com indicadores definidos;  (iv) sanções para os mal avaliados; e (v)  

remuneração variável, de acordo com o desempenho. 

Segundo DIAS &SCHNEIDER46,  o modelo de mercado financeiro brasileiro estaria 

caminhando para uma mudança estrutural, visto que o governo atual no Brasil 

estabelece, no seu programa e desenvolvimento “Crescer”, a venda de 49% do capital  

sovial  de muitas estatais, o que seria o início de um caminho rumo à dispersão 

acionária, desejável em face da atual alta concentração do capital das estatais.  

Porém, como já abordado, a melhoria na gestão das estatais não passa somente por 

aumentar a dispersão acionária, mas por um conjunto de medidas, muitas das quais 

as apresentadas no Programa Destaque.  

 

 

 Como recomendam os guias de governança, é necessário dar visibilidade à 

posição da empresa estatal como concretizadora de política econômica, de que forma 

o controlador público interfere nela, para quais finalidades e como esta finalidade 

pública impacta no desempenho da empresa dentro do ramo econômico em que se 

insere. Estas informações são de conhecimento fundamental para o investidor, que 

quer ter previsibilidade sobre os riscos que corre no empreendimento investido. 

 Os credores da estatal e também a própria empresa não podem considerar o 

Estado como garantia de qualquer passivo da estatal. O Estado que age de forma a 

dar esta garantia prejudica os contribuintes, de onde sai o dinheiro em auxílio à 

empresa e também os credores, já que assim pode estimular um comportamento 

irresponsável dos administradores nas atividades empresariais, com a assunção de 

dívidas fora das possibilidades da empresa, o que ocasiona os problemas futuros na 

hora de saldá-las. 

                                                      
46 DIAS, Luiz Guilherme e SCHNEIDER, Rui Flaks. Estatais em bolsa: retomada da economia 

imporá venda de empresas? Disponível em: http://www.revistari.com.br/204/1123.  

 
.  
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 Nas observações da OCDE sobre o capítulo denominado “O Estado como 

proprietário”, frisa-se a necessidade de este deixar sempre claro e de fato seguir o 

que for estabelecido como objetivo da empresa, a fim de que ela não seja utilizada 

para finalidades espúrias.  

 Além disso, o Estado deve atuar como proprietário dentro das possibilidades 

de atuação oferecidas na estrutura societária. Como controlador, pode indicar 

conselheiros, mas não pode obrigá-los a decidir de forma x ou y, segundo seus 

interesses em cada questão. A empresa deve ter autonomia na condução das 

atividades diárias. Deve ficar claro para o mercado quais são os poderes do 

controlador público nas decisões empresariais. 

 Os critérios para escolha dos membros dos órgãos societários refletem a 

orientação da OCDE de cuidado para que as indicações não sirvam de canal para 

influências políticas indevidas. 

 

 

 

 

1.5. A JURISPRUDÊNCIA DA CVM SOBRE O EXERCÍCIO DO P ODER DE 
CONTROLE PELO ESTADO  
 
A dificuldade de compreender que interesse público é esse que escusaria o 

controlador de seus deveres legais torna oportuna a apresentação do Processo 

Administrativo Sancionador (PAS) CVM RJ 6635/2013.47 

 Neste PAS, a União é acusada de, como acionista controladora da Eletrobras, 

votar em conflito de interesse, pela renovação antecipada de contratos de concessão 

de geração e transmissão de energia elétrica entre ela própria e subsidiárias da 

Eletrobras. 

 Defendendo-se, a União argumenta que agiu resguardada pela “exceção” 

prevista no final do já citado art. 238 da Lei 6.404/76. A Relatora, Diretora Luciana 

Dias, não entende que a segunda parte do art. 238 traz algum tipo de exceção à 

obrigação de que o controlador público cumpra os deveres que a lei lhe dá:  

 

                                                      
47PAS CVM RJ 2013/6635. Disponível 
em:http:www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/2014/8411-2.pdf 
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“a principal consequência do art. 238 não é um regime de exceção 
justificado pelo interesse público, mas, sim, a confirmação de que o 
regime jurídico societário, construído e desenvolvido ao longo do 
tempo como um parâmetro de convívio para a proteção dos interesses 
típicos de uma coletividade dos sócios, permanece incólume e 
aplicável à disciplina das situações de conflito que podem opor os 
acionistas, sejam eles públicos ou privados.” 

 

 Segundo Luciana Dias, o que o art. 238 faz é impedir que sejam questionadas 

as decisões do controlador quando guiadas pelo interesse público que justificou a 

criação da estatal, e não pelo retorno financeiro. E a Diretora traz importantes 

aspectos doutrinários abordados na interpretação do art. 238 da Lei 6.404/76. Trata-

se da distinção entre interesses públicos primários e secundários. Os primários são 

aqueles da coletividade efetivamente, sendo função do Estado promovê-los. Como 

exemplo neste PAS, cita-se a geração e transmissão de energia elétrica. Os 

secundários são aqueles que têm o Estado, como pessoa jurídica autônoma,  sendo 

de sua  titularidade somente. Um exemplo é o interesse em ter contratos renovados 

antecipadamente em condições vantajosas. E o que se entende é que só os 

interesses públicos primários estão abrangidos pelo art. 238.  

 

O exercício do poder de controle pelo Estado em suas empresas também foi alvo do 

Processo Administrativo Sancionador RJ 2012/1131,48 em que o Estado de São Paulo 

foi condenado por infração ao parágrafo único do art. 116 da Lei 6.404/76, o qual 

obriga os acionistas controladores a guiarem as empresas para o atendimento dos 

interesses da empresa e de seus acionistas. 

 No PAS citado, o Estado de São Paulo foi condenado por, como controlador 

tanto da Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. quanto da Companhia de 

Saneamento do Estado de São Paulo, firmar contrato entre ambas para atender às 

atividades da Sabesp, com prejuízo aos retornos da EMAE. Em mais detalhes, grande  

parte da água utilizada pela Sabesp vem dos reservatórios da EMAE. Como 

controlador de ambas, o Estado de São Paulo firmou acordo entre elas que garantia 

à Sabesp a captação de água gratuitamente dos reservatórios da EMAE,  o que afetou 

o retorno financeiro desta. 

                                                      
48PAS CVM RJ 2012/1131. Disponível em:  
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/sancionadores/sancionador/anexos/2015/20150526_PAS_RJ
20121131.pdf 
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 A acusação entendeu que o controlador infringiu o dever de lealdade previsto 

no art. 116, parágrafo único da Lei 6.404/76, pois não se absteve de decidir em 

situação em que auferiria benefícios não acessados pelos demais acionistas. Isso 

porque o lucro da Sabesp rende mais aos cofres públicos do que o da EMAE, em cujo 

capital o Estado tem menos participação. Mas isto não o autoriza a perseguir seu 

interesse público secundário de obter mais disponibilidades financeiras em detrimento 

dos acionistas minoritários da EMAE. Por este motivo, a CVM decidiu aplicar multa ao 

Estado de São Paulo no valor de R$400.000,00, por infração ao art. 116, parágrafo 

único, da Lei 6.404/76. 

 2. ANÁLISE EMPÍRICA DA GOVERNANÇA CORPORATIVA NAS 
ESTATAIS DE CAPITAL ABERTO BRASILEIRAS À LUZ DO PRO GRAMA 
DESTAQUE 
 

 Este trabalho consiste em uma análise empírica qualitativa das empresas 

estatais brasileiras de capital aberto na BM&FBOVESPA.  

 Objetiva-se responder à seguinte pergunta de pesquisa: “O quão conformes 

estão as empresas estatais brasileiras de capital aberto às medidas de governança 

de principais do Programa Destaque de Governança de Estatais?”  

 Para responder a esta pergunta, serão utilizados como proxies de  

conformidade, primeiramente, a adesão ou não ao programa, abordando-se então a 

implantação dass medidas escolhidas como principais, as obrigatórias, em sua 

realidade empresarial independentemente de adesão formal. 

 A hipótese que se formulou  é que a maior parte das estatais  aderiu a menos 

da metade  das medidas do Programa. A hipótese nula é, portanto, de que a maior 

parte das estatais  aderiu a mais  da metade  das medidas do Programa. A hipótese 

está no sentido em que foi formulada por considerar-se que a adesão ao Programa 

envolve altos custos de adaptação, como a diminuição de poder do controlador estatal 

e mudanças nas estruturas societárias, com os quais as empresas e os entes 

controladores não estariam dispostos a arcar. 

 Primeiramente, será analisada a adesão ou não das estatais de capital aberto 

ao Programa. 

 Escolheu-se não analisar a conformidade com o art. 26 do Programa, que 

obriga à divulgação do relatório do Comitê de Auditoria Estatutário junto às 
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demonstrações financeiras. Não seria metodologicamente correto devido ao fato de 

que nem todas as estatais possuem esse comitê, falha que, esta sim, será analisada. 

 Ainda é necessário outro esclarecimento: como são muitas as medidas do 

grupo “Transparência”, elegeu-se uma, a que forneceria a maior riqueza de 

informações, para ser objeto de análise: os aperfeiçoamentos nos formulários de 

Referência. 

 Não se ignora que já existem segmentos de listagem da BM&FBOVESPA, os 

quais já preveem a adoção de práticas de boa governança corporativa. Assim,  será 

analisado também quais estatais aderiram a qual segmento de listagem.  

 As fontes de todos estes dados serão os websites da BM&FBOVESPA  e da 

CVM,  bem como os websites das próprias estatais, com as informações  feitas 

públicas à data de 12 de novembro de 2016. Todas as tabelas e gráficos contidos 

neste trabalho cuja autoria não for expressamente atribuída a terceiros são de 

elaboração própria, com base nos dados das fontes já citadas. 

 Os resultados obtidos permitirão uma reflexão sobre o acerto (ou não) da 

alternativa regulatória escolhida pela CVM/BM&FBOVESPA para promover a boa 

gestão das estatais. E ainda se o Programa atendeu às expectativas estabelecidas 

pela própria CVM/BOVESPA: ”Espera-se que, com a adoção das medidas, o mercado 

possa precificar mais precisamente as companhias e haja geração de valor para ela 

e outros interessados, como os investidores49.” 

 O primeiro achado desta pesquisa é o fato de que, desde o lançamento do 

Programa, nenhuma  empresa estatal de capital aberto na bolsa aderiu a ele. Tal 

informação foi obtida diretamente com a BM&FBOVESPA, através de protocolo formal 

feito no Serviço de Atendimento ao Cidadão, cuja resposta, em 17 de agosto de 2016,  

foi a seguinte: 

 

“Tendo em vista a recente promulgação da Lei nº 13.303, bem como a abrangência do 

Programa Destaque em Governança de Estatais - sendo necessária a adoção de 25 

medidas de governança corporativa obrigatórias para certificação na Categoria 1, ou 6 

medidas obrigatórias e 27 dos 37 pontos disponíveis em relação às medidas opcionais para 

                                                      
49 BOVESPA, Programa Destaque de Governança de Estatais, 2016. Disponível em: 

file:///Users/gabrieldias/Documents/11o%20peri%CC%81odo/TCC4/Programa%20Destaque

%20em%20Governan_a%20de%20Estatais.pdf. Acesso em 20 de outubro de 2016. 
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certificação na Categoria 2 - até o momento nenhuma empresa estatal aderiu ao 

Programa .” 

 

Não obstante, algumas delas já haviam aderido a alguns segmentos clássicos  

de listagem da BM&FBOVESPA. A Tabela 3 congrega as informações obtidas(NM = 

NOVO MERCADO; N1 = NÍVEL 1; N2 = Nível 2; trad = segmento tradicional) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTATAL Segmento 

de 

Listagem 

BANCO DA 

AMAZÔNIA 

trad 

BANCO DO BRASIL NM 

BANESE trad 

BANESTES trad 

BANPARÁ trad 

BANRISUL n1 

BB SEGURIDADE  NM 

BRB BANCO trad 

CASAN trad 

CEB trad 

CEEE-D N1 

CEEE-GT N1 

CELESC N2 

CELGPAR trad 

CEMIG N1 
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CEMIG 

DISTRIBUIDORA 

trad 

CEMIG GT trad 

CESP N1 

COPASA NM 

COPEL N1 

ELETROBRAS n1 

ELETROPAR trad 

EMAE trad 

MGI 

PARTICIPAÇÕES 

trad 

NORD BRASIL trad 

PETROBRAS trad 

SABESP NM 

SANEPAR trad 

SPTURIS trad 

TELEBRAS trad 

Tabela 3. Adesão aos segmentos clássicos  

 

 O Gráfico 2 exibe o número de empresas em cada segmento de listagem 

clássico da BM&FBOVESPA. 

 

 

Gráfico 2. Número de estatais por segmento de lista gem clássico 
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 O Gráfico 2 evidencia que, apesar de não haver empresas estatais de capital 

aberto que aderiram ao Programa Destaque de Governança de Estatais, 12 das 30 

empresas listadas aderiram a algum segmento clássico de governança, sendo apenas 

4 as do Novo Mercado, segmento das melhores práticas de governança. Dezoito, 

porém, estão no segmento tradicional, ou seja, não aderiram a nenhum conjunto de 

regras de governança corporativa. 

 Foi analisado cada um dos Formulários de Referência(FRs), cujo 

aperfeiçoamento faz parte do grupo de medidas relativas à Transparência. Os FRs  

utilizados estão na versão mais recente disponível  em novembro de 2016, nos quais 

verificou-se a conformidade ou não do documento com o modelo de FR  exigido pelo 

Programa. 

 Em mais detalhes, 3 componentes foram buscados e, em cada um deles, 

elementos cuja inclusão é medida obrigatória no  Programa. São eles:  

 
(i) a  estrutura de controle e gerenciamento de riscos; (ii) as atividades 
da estatal e suas controladas, destacando  o interesse público que levou 
à sua criação, como a estatal tem se inserido na concretização de 
políticas públicas, bem como os impactos financeiros que lhes causam 
as leis de planejamento e as políticas públicas em que se inserem. 
(Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária 
Anual).; (iii) descrever o relacionamento mantido entre os órgãos de 
administração e os de controle interno, bem como informar sobre o 
funcionamento destes e  sobre os membros que os compõem. 

  

Os resultados surpreenderam positivamente nos itens i) e iii). Não foi possível 

estudar  as estatais BANESE e CEB,  cujos FRs não foram encontrados, mas todas 

as empresas restantes informam no documento a estrutura de controle e 

gerenciamento de riscos e atendem também ao item iii). O item ii) merece 

comentários. Todas as empresas, à exceção das duas já citadas, informam de 

maneira clara quais são as suas atividades.  

 No entanto, somente duas passam vagamente por explicar aos investidores o 

interesse público primário que levou à sua criação, que são o Banco do Nordeste S.A.  

e o Banco da Amazônia S.A. Não há, assim como nos demais FRs, uma 

demonstração transparente de como a empresa pode ser usada como instrumento de 

governo. Nem sobre eventuais impactos de leis orçamentárias. Um exemplo claro de 

utilização de estatal como instrumento de política pública já é descrito neste trabalho, 
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que cita o embate entre o então Presidente da Petrobras e o Ministro da Fazenda 

acerca do represamento do preço da gasolina com a finalidade de controle 

inflacionário. 

 Como já foi repisado inúmeras vezes neste trabalho, esta falha compromete a 

confiança do mercado na empresa. A propriedade estatal da empresa já indica muitas 

coisas aos investidores, mas não indica tudo. E certamente indica menos do que o 

necessário para tomar decisões negociais. 

 O item iii) abre uma inteira frente de discussão, nova e importantíssima, no que 

se refere à composição dos órgãos da Companhia.  Como já informamos, não foi 

possível estudar nestes aspectos as empresas CEB  e BANESE, que não 

disponibilizaram Formulário de Referência ao público de forma consolidada(fora do 

sistema CVM), inviabilizando  a pesquisa, já que é difícil o acesso a informações no 

sistema da CVM. Ainda houve outros problemas, como a inexistência de dados sobre 

o Conselho Fiscal da MGI Participações  e do Banco do Nordeste. Por fim, o FR  do 

Banco do Brasil está incompleto e não permitiu análises sobre membros da 

administração. 

 A tabela apresentada no Anexo B, “Composição numérica dos órgãos sociais”, 

apresenta os seguintes dados: números de Conselheiros e Diretores, número de 

Conselheiros e Diretores indicados pelo controlador,  média do número de 

conselheiros e diretores entre estatais e a razão entre as médias do total de 

componentes e do total de indicados pelo controlador. 

Como o Anexo B informa, aproximadamente 86% dos Diretores, 72% do 

Conselho de Administração e 68% do Conselho Fiscal são membros indicados pelo 

controlador.  

 Esta realidade é totalmente contrária à recomendação do  limite de 50% às 

indicações pelo controlador, no art. 30 do Programa, destinado  a preservar os 

interesses dos minoritários e evitar a utilização abusiva da estatal como instrumento 

de política pública. E está muito distante do ideal de 30% de Conselheiros 

independentes. 

 O Anexo C, que consolida a experiência dos membros de  órgãos societários 

ocupantes de cargos políticos, comissionados ou eletivos,   no tempo da indicação à 

Administração ou previamente a ela, descortina uma realidade ainda mais 

escandalosa quanto aos cargos nestas empresas. O que se encontra é um elenco 
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vasto de Secretários, subsecretários, ex-prefeitos, ex-vereadores, e outras 

personalidades  da seara política.  

 A apresentação desta informação deve vir acompanhada de uma série de 

ressalvas. 

 A primeira: as informações dos Anexos B e C foram retiradas dos Formulários 

de Referência mais recentes disponíveis, da seção em que informam a experiência 

profissional anterior ou atual do membro. Em muitos casos, informa-se que ele é o 

ocupante atual de um dado cargo. No anexo, esta informação não foi trazida, por se 

considerar que é desnecessária ao que se pretende demonstrar. O fato de um 

indivíduo em algum momento da vida ser nomeado para cargos como Secretário de 

Estado ou de Município trará a esta pessoa uma rede de relacionamentos que não 

termina com a exoneração do cargo. Assim, os atuais ocupantes de cargos e também 

os exonerados são passíveis, ambos, de cooptação em prol da defesa de interesses 

políticos dentro da estatal.  

 Em segundo lugar, não se está assumindo que o fato de um indivíduo ocupar 

cargo em comissão o desqualifica para administrar empresa estatal, nem que com 

certeza atuará em defesa de interesses políticos.  Muito menos  se quer dizer que a 

experiência profissional desvinculada do cargo ocupado é irrelevante às 

possibilidades de se empreender uma boa gestão (exs.: engenheiro, administrador, 

etc.). No entanto, por mais qualificado que seja, um indivíduo  que ocupa ou ocupou 

cargo político ( - não só eletivo, mas em sentido amplo -  abre a possibilidade  de que 

seja canal de influência política. E o mercado valoriza muito qualquer  possibilidade , 

porque o investidor quer sempre a maior segurança possível. 

 Neste contexto se insere a matéria de Bruno Fávero na Folha de São Paulo, 

“Lei das Estatais teria sido inócua para evitar Lava-Jato”.50 O autor defende a tese 

jogando luz ao fato de que alguns dos principais personagens dos escândalos de 

corrupção que atingiram nossas estatais eram técnicos do corpo da empresa. Na 

Petrobras, Renato Duque era Engenheiro elétrico que ingressou na empresa em 1978. 

Foi gerente de RH, de Engenharia e de Contratos da área de Exploração e  Produção. 

Já Paulo Roberto Costa entrou na Petrobras em 1977, após formar-se em Engenharia 

                                                      
50 FAVERO, Bruno. Lei das Estatais teria sido inócua para evitar Lav a-Jato. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1784601-lei-das-estatais-teria-sido-inocua-para-evitar-
lava-jato.shtml. Acesso em 15 de novembro de 2016. 
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Mecânica. Foi diretor internacional e da Gaspetro. Jorge Zelada foi engenheiro elétrico 

concursado desde 1980. A matéria de Fávero permite chegar à seguinte inferência: a 

predominância de técnicos na condução das estatais dificulta,  mas não impede que 

sofram influência política. 

 Tendo dito isto, a análise da composição dos órgãos sociais das estatais objeto 

deste estudo deve ser objeto de atenção, pois são quase sempre maioria os membros 

indicados pelo controlador, e ainda estão espalhados os administradores e 

conselheiros fiscais com passagem por cargos políticos. 

 A blindagem patrimonial das estatais, tão valorizada pelos investidores, fica 

extremamente ameaçada diante disto. 

 

 

Gráfico 3. Implantação da área de Compliance 
 

 O Programa  estabelece como parte das estruturas de controle interno uma 

área de compliance  e riscos, implantada formalmente somente por uma estatal, como 

indica o Gráfico 3. No entanto, é necessário ressaltar que em todas as empresas há 

alguém na estrutura societária com a função de realizar e acompanhar a atividade de 

controle interno. Porém, não é por acaso que o Programa estabelece como obrigatória 

a implantação de uma área  de compliance e riscos, e, não, meramente a atribuição 

desta função a alguém. A leitura do artigo com a previsão até poderia levar à 

conclusão contrária, já que se usa a palavra função no inciso II do art. 19. Mas a 

previsão de que haja orçamento separado, vinculação ao Conselho de Administração 

e um titular , no art. 23, deixam claro que se trata de um órgão da estrutura societária. 

A criação de um órgão na companhia dá mais robustez e independência ao exercício 
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de sua função, pois permite uma separação de funções saudável à eficiência, tanto 

que é vedado que o titular da área de Compliance acumule outras funções. 

 

 

Gráfico 4. Divulgação da Política de Partes Relacio nadas 
 

 Apesar de apenas uma empresa disponibilizar ao mercado uma política de 

transação com partes relacionadas,  como indicado no Gráfico 4 , todas elas divulgam 

os próprios contratos com partes relacionadas, o que não deixa de ser uma medida 

em harmonia com o ideal de transparência no empreendimento estatal. Porém, isto 

não supre a função da política, que tem efeitos prospectivos, assegurando o mercado 

sobre as futuras  transações.  

 

 

 

 

Gráfico 5. Elaboração do código de conduta 
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 A existência de um código que regendo a conduta administrativa da empresa é 

um dos pontos em que as estatais de capital aberta brasileiras mais se adequam, 

como grupo, ao Programa, já que 11 das 30 empresas o possuem, o que mostra o 

Gráfico 5. 

  

 

Gráfico 6. 30% de conselheiros independentes 
 

 Vê-se no Gráfico 6 que nenhuma empresa estatal de capital aberto atinge o 

percentual de conselheiros independentes que o Programa exige, 30%. Como muitas 

estatais estão em segmentos clássicos de listagem, devem atender ao que preveem 

seus regulamentos, 20% no Novo Mercado e no Nível 2. O Gráfico 7 exibe as 

exigências estatutárias das empresas estatais quanto à presença de conselheiros 

independentes. 
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Gráfico 7. Presença de conselheiros independentes 
 

 Como fica evidente no Gráfico 7, a grande maioria das companhias estatais 

nem sequer prevê no estatuto social a necessidade de eleição de conselheiros 

independentes, 20 empresas no total. As que preveem, 10,  fazem-no  em percentual 

de 20% do total de conselheiros, inferior ao que propõe o Programa (30%). 

 

 

 
 
Gráfico 8. Requisitos para a eleição de administrad ores 
 

Apesar de muitas empresas preverem em seus estatutos sociais alguns 

requisitos para eleição de administradores, as previsões parecem pro forma e muito 
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genéricas, não contribuindo em nada no intento de melhorar a gestão empresarial. E 

é expressivo o número de empresas que não estabelecem requisito algum à eleição 

de administradores, 13, veja-se no Gráfico 8. Dentre  as 17 restantes, são muitas as 

que não exigem nada além de requisitos de análise subjetiva que não avaliam 

efetivamente a adequação da nomeação para um cargo na alta administração da 

companhia. 

 O artigo a seguir, encontrado no Estatuto Social do Banco do Brasil S.A., é 

observado, ainda que redigido com palavras diferentes, na maioria dos estatutos 

sociais, e muitas vezes representa as únicas exigências à nomeação de 

administradores: 

 

Art. 11. São órgãos de administração do Banco, integrados por brasileiros , 

dotados de notórios conhecimentos , inclusive sobre as melhores práticas de 

governança corporativa, experiência, idoneidade moral , reputa ção ilibada  e 

capacidade t écnica compatível com o cargo: 

I – o Conselho de Administração; e  

II – a Diretoria Executiva[…]  

 

 Quanto às vedações à nomeação como administrador, o que se encontrou 

repetidamente foram referências aos impedimentos legais do artigo 147 da Lei 

6.404/76.51 

                                                      
51 “Art. 147. Quando a lei exigir certos requisitos para a investidura em cargo de administração da 
companhia, a assembléia-geral somente poderá eleger quem tenha exibido os necessários 
comprovantes, dos quais se arquivará cópia autêntica na sede social. 
§ 1º São inelegíveis para os cargos de administração da companhia as pessoas impedidas por lei 
especial, ou condenadas por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 
contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos. 
§ 2º São ainda inelegíveis para os cargos de administração de companhia aberta as pessoas 
declaradas inabilitadas por ato da Comissão de Valores Mobiliários. 
§ 3o O conselheiro deve ter reputação ilibada, não podendo ser eleito, salvo dispensa da assembléia-
geral, aquele que: (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001) 
I - ocupar cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado, em especial, 
em conselhos consultivos, de administração ou fiscal; e (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001) 
II - tiver interesse conflitante com a sociedade. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001) 
§ 4o A comprovação do cumprimento das condições previstas no § 3o será efetuada por meio de 
declaração firmada pelo conselheiro eleito nos termos definidos pela Comissão de Valores Mobiliários, 
com vistas ao disposto nos arts. 145 e 159, sob as penas da lei. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)” 
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 O conjunto de vedações trazido pelo Programa  vai além, em seu escopo 

especificamente pensado para as estatais. Proíbe a nomeação de: (i) representantes 

dos órgãos estatais aos quais a estatal está sujeita; (ii) dirigentes ou ex-dirigentes de 

partidos políticos; e (iii) titulares de mandato no Poder Legislativo. 

 Em raros casos foram encontrados estatutos sociais que tenham feito 

exigências à nomeação realmente efetivas no propósito de melhorar a gestão da 

sociedade. Também foram encontrados destaques negativos, casos em que fica clara 

a maior facilidade de o ente controlador exercer influência indevida sobre a estatal. A 

tabela constante do Anexo A consolida estes destaques, tanto os positivos – 

marcados com o sinal (+) - , que fugiram do lugar comum de notórios conhecimentos, 

experiência, idoneidade moral, reputação ilibada e capacidade técnica compatível 

com o cargo, quanto os negativos – marcados com (-) - , que vão contra o propósito 

estabelecido no Programa. 

 Os resultados obtidos revelam uma alarmante realidade: muitas estatais de 

capital aberto reservam vagas na administração para membros da Administração 

Pública ou indicados por membros da Administração Pública. O que isso pode dizer 

sobre a postura dos entes controladores sobre suas empresas estatais? Talvez 

queiram manter aberta uma porta por onde possam exercer influência política sobre 

as empresas.  

 À  luz do caso Petrobras, que contextualiza este trabalho, consideramos tão 

importante este achado que julgamos ser necessário nomear as empresas que 

adotam a prática contrária à boa governança de ter  como administradores  

representantes do ente controlador ou mesmo membros da Administração Pública 

Direta, cujas vagas são asseguradas nos estatutos sociais . São elas: Telebras, 

Eletrobras, Copel, BRB Banco, Banco do Brasil, Banestes e Banese. 

 Isso mostra que pode ser frágil a blindagem política destas empresas. Esta 

ingerência pode desviar a empresa ou recursos de suas atividades para atender às 

conveniências e interesses pessoais do administrador público, ou a interesse público 

secundário, o que afeta o desempenho financeiro da empresa e abala a confiança do 

investidor nela.  

 Como se pode ver no Anexo A, algumas empresas deixam especificado que 

tipo de experiência prévia atende ao estatuto, o que seleciona ainda mais os gestores, 

favorecendo a escolha de bons administradores. 
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Gráfico 9. Auditoria interna 
 

 No que se refere à linha de governança corporativa referente aos controles 

internos, muitas das estatais parecem já estar adaptadas às melhores práticas, como 

demonstra o gráfico acima, visto que muitas delas já possuem um órgão de auditoria 

interna, o que mostra o Gráfico 9. Contudo, como se vê, não são maioria. 

 

 

 

Gráfico 10. Comitê de Auditoria Estatutário 
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 Também na linha dos controles internos, a maioria das estatais de capital 

aberto ainda não possui um comitê de auditoria estatutário, vide Gráfico 10. 

 Terminada a verificação da adoção ou não de cada medida, foi interessante 

consolidar os resultados no Gráfico 11, que exprime o número y de empresas que 

adotam uma quantidade x de medidas. 

 

Gráfico 11. Número de empresas por número de medida s 
 

 Não se espera da Administração Pública que 5 das estatais de capital aberto 

não adotem nenhuma das medidas pesquisadas. Julga-se necessário, inclusive, 

nomeá-las por se entender que este trabalho deve contribuir no controle social do 

Poder Público. São as seguintes: CEMIG-D, CEMIG-GT,  MGI PARTICIPAÇÕES, 

BANCO DO NORDESTE. Necessário, também, reconhecer aquelas que mais adotam 

práticas de boa gestão na sua realidade corporativa. Adotando 6 medidas: BB 

SEGURIDADE  e BANRISUL; adotando 5 medidas:  SABESP; adotando 4 medidas: 

CELESC, BRB BANCO  e  BANCO DO BRASIL.  

 Consideramos ruim o achado de que a soma do número de empresas que 

adotam 3 medidas ou menos é maior que a quantidade de estatais adotando 4 ou 

mais. Este panorama nos leva a conclusões e reflexões ao fim desta pesquisa 

empírica. 
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CONCLUSÃO 
 

 Com o objetivo de analisar a eficácia de uma medida regulatória voltada à 

adoção de práticas de boa gestão entre as empresas estatais de capital aberto, o 

Programa Destaque, foram objeto de escrutínio as estatais brasileiras que negociam 

no mercado de valores mobiliários, em aspectos elencados pelo Programa como 

basilares na governança corporativa. 

Foi muito rico academicamente que este trabalho tenha começado já se descobrindo 

que,  até agosto de 2016, nenhuma havia aderido ao Programa Destaque de 

Governança de Estatais, lançado em 2015. 

Como a não adesão formal ao Programa não impede que as empresas adotem 

suas medidas na prática, é o que se foi verificar. Ao fim deste trabalho, confirmou-se 

a hipótese  de que a maior parte das estatais  aderiu a menos da metade  das medidas 

do Programa. 

 Pode-se dizer, assim, quanto ao Programa, que não logrou sucesso no seu 

objetivo, divulgado expressamente pela CVM: “espera-se que, com a adoção das 

medidas, o mercado possa precificar mais precisamente as companhias e haja 

geração de valor para ela e outros interessados, como os investidores.” O Programa 

até hoje não cumpriu essa expectativa do órgão regulador. Assim, não foi a alternativa 

regulatória mais acertada. 

 Seria muito bom se o que faltasse fosse uma mera adesão formal ao Programa 

perante a BOVESPA, mas as empresas estatais, em sua realidade corporativa, 

tivessem uma estrutura em conformidade com o que propõe o Programa, pelo menos 

na maioria de suas medidas obrigatórias.. Não foi este o cenário encontrado. Na maior 

parte das medidas obrigatórias, mais de 50% das estatais estão desconformes com o 

Programa. A única em que isto não é verdade é a obrigatoriedade de requisitos para 

a nomeação ao cargo de administrador.  

Mas muitas vezes estes requisitos funcionam para um fim contrário ao que 

pretende o Programa, que é dar independência e profissionalismo às empresas. Isto 

porque várias companhias reservam  muitas vagas na administração a indicados por 

representantes do ente controlador ou a membros do próprio ente. 
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 Já há quase 2 anos as companhias abertas estatais brasileiras convivem com 

a possibilidade de seguirem um guia para melhorarem sua gestão, sem de fato agirem 

para implementar as melhorias. 

 A existência de estatais aderentes aos segmentos clássicos de listagem não 

arrefece a realidade: a grande maioria das empresas simplesmente não se 

comprometeu a nada no que se refere a governança corporativa, considerando o 

Programa e os segmentos clássicos de listagem.  

 O advento da Lei 13.303/2016,  estatuto jurídico das empresas estatais, não 

deixa na mesma situação esta conveniente negligência ao Programa.  

 Fato é que a Lei 13.303/2016 transforma em exigências legais muito do que foi 

oportunizado como de adesão voluntária no Programa. Isso faz com que as 

companhias estatais  de capital aberto brasileiras, em sua maioria, sejam mais do que 

empresas que adotam práticas ruins de governança corporativa, mas, sim, empresas 

com uma gestão ilegal . 

  No fechamento deste trabalho questiona-se qual seria hoje a função a ser 

cumprida pelo Programa Destaque e se não estaria este esvaziado pela Lei 

13.303/2016. Como este diploma normativo transforma em obrigatoriedades o que o 

Programa oferece, talvez devesse o Programa sofrer aperfeiçoamentos para se tornar 

ainda mais exigente e com isso ser um “selo” de governança de valor  maior. 

 Nesta toada propositiva, também sugerimos que a Lei 13.303/2016 sofra 

aperfeiçoamentos futuros para permitir que as estatais criadas sob a forma de 

empresa pública só possam adotar a roupagem de sociedade anônima, o que atrairá 

a elas deveres adicionais de transparência e estrutura societária mais robusta e 

propícia à boa gestão. Com a adoção desta medida, todas as estatais contariam, por 

exemplo,  com um Conselho de Administração que fiscalizasse a atuação da Diretoria. 

 Por fim, propõe-se um pesado enfoque regulamentar e da Administração 

Pública nos processos de seleção de administradores para as estatais. Estes são os 

gestores das estatais. Assim, são peça fundamental à governança corporativa. Devem 

ser profissionais, desvinculados politicamente e experientes.  

 Quase 24 meses não foram suficientes para que as empresas estatais 

mudassem sua gestão e aderissem ao Programa. Agora elas têm uma segunda 

chance, mais 24 meses para se transformarem, mas agora por lei, elas não têm 

escolha. 
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 Espera-se aqui ter-se lançado luz sobre a situação da governança corporativa 

nas empresas estatais, contribuindo-se, assim, para o controle social da 

administração pública, que não pode esquivar-se de usar eficientemente o dinheiro 

público nas suas empresas estatais. Parece que não é o que acontece, em  que pese 

a evidente má gestão da maioria das estatais de capital aberto,  demonstrada por este 

trabalho,  a qual não pode levar a resultado diferente do uso ineficiente dos recursos 

públicos.  

Em um mundo empresarial que caminha hoje em direção à figura das empresas 

sem dono, em busca talvez de mais eficiência, escapa à razão da Administração 

Pública brasileira que, no exercício da atividade empresarial pelo Estado, não se pode 

esquecer de que as companhias estatais brasileiras nunca serão empresas sem dono, 

mas serão sempre empresas com muitos donos, e de que eternamente estará 

responsável pela difícil tarefa de atingir o equilíbrio entre o interesse público, de um 

lado, e a busca do lucro, de outro. 
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ANEXOS 

ANEXO A – DESTAQUES POSITIVOS E NEGATIVOS QUANTO AO S REQUISITOS 
À NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADORES E A COMPOSIÇÃO DA 
ADMINISTRAÇÃO 
 

BANE

SE 
Presidente do CA  é o Secretário de Estado da Fazenda 

 
 

BANC

O  DO 

BRAS

IL 

É incompatível com o exercício de cargo na administração da companhia a 

candidatura a mandato público eletivo .(+) 

§ 2o A União indicará, à deliberação da Assembleia Geral, para o 

preenchimento de seis vagas no Conselho de Administração:  

I – o Presidente do Banco; II – três representantes indicados pelo Ministro 

de Estado da Fazenda ; (-) 

III – um representante indicado pelos empregados do Banco do Brasil S.A., 

na forma do § 4o deste artigo;  

IV – um representante indicado pelo Ministro de Estado do 

Planejamento, Orçamento e Gestão. (-) 

§ 3o O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho serão escolhidos dentre 

os membros indicados pelo Ministro de Estado da Fazenda , observado o 

previsto no § 2o do Artigo 11. (-) 

 

BANE

STES 

Formação profissional em nível superior. 

experiência em administração de instituições financeiras por no mínimo 18 

meses. 

Presidente do CA  é o Secretário de Estado da Fazenda. (-)  
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BRB 

BANC

O 

I. ter formação acadêmica de nível superior; 

II. ser maior de trinta e cinco anos de idade; 

III. com idoneidade moral e reputação ilibada; e,IV. ter 

experiência técnica e profissional, comprovada por ter exercido, 

nos últimos 05 (cinco) anos: 

a) no mínimo, 02 (dois) anos em cargos gerenciais em instituição 

financeira; ou, 

b) no mínimo, 02 (dois) anos em cargo relevante em órgãos da 

administração pública 

direta e/ou indireta; ou, 

c) pelo menos 04 (quatro) anos, cargos gerenciais na área 

financeira de outras entidades detentoras de Patrimônio Líquido 

não inferior a 1⁄4 (um quarto) do Patrimônio Líquido do Banco; ou 

d) no mínimo, 02 (dois) anos, cargo em Conselhos ou Comitês 

em instituição financeira detentoras de Patrimônio Líquido não 

inferior a 1⁄4 (um quarto) do Patrimônio Líquido do Banco. 

 

§ 3o - São membros natos do Conselho de Administração: 

I. o Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal (-)  ou, no 

impedimento deste, o Secretário Adjunto; e 

II. o Diretor-Presidente do BANCO, que participará do Conselho de 

Administração, resguardada a realização de sessões executivas. 

§ 4o - Será eleito pelo menos 01 (um) Conselheiro Independente, 

cumprindo-se o disposto neste Estatuto, além da observância dos 

seguintes dispositivos: 
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CELE

SC 

(i) ter experiência na administração de empresa que atue nos mesmos 

setores da Companhia ou em empresas de porte similar à Companhia, ou 

na administração pública; e (ii) ter curso superior completo. 

COP

EL 
Podem fazer parte do CA 2 Secretários de Estado . (-) 

ELET

ROB

RAS 

I - seis conselheiros escolhidos dentre brasileiros de notórios 

conhecimentos e experiência indicados pelo Ministro de Estado de Minas 

e Energia;(-)  
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II - um conselheiro indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento, 

Orçamento e Gest ão, na forma da legislação vigente;(-) 

TELE

BRAS 

Art. 27 - O Conselho de Administração será composto por 8 (oito) membros. 

I – três indicados pelo Ministério das Comunicações, sendo um 

representante independente vinculado às áreas de telecomunicações, 

inclusão digital ou internet, com notório conhecimento, experiência e 

destaque em assuntos relacionados às atividades da TELEBRAS; 

II – o Presidente da TELEBRAS, como membro nato; 

III – um indicado pelo Minist ério do Planejamento, Or çamento e 

Gestão;(-) 

BANC

O  DA 

I. ter graduação em curso superior; e 

II. ter exercido, nos últimos cinco anos, por pelo menos três anos, uma das 

seguintes funções: a) cargos gerenciais em instituições integrantes do 
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AMAZ

ÔNIA 

Sistema Financeiro Nacional de 1o ou 2o nível do Plano de Cargos e 

Salários do nível gerencial da Instituição de origem; ou b) cargos gerenciais 

na área financeira de outras entidades detentoras de patrimônio líquido não 

inferior a um quarto dos limites mínimos de capital realizado e patrimônio 

líquido exigidos pela regulamentação para o Banco da Amazônia; ou c) 

cargo em comissão ou função de confiança equivalente a DAS-4 ou 

superior no setor público; ou d) cargo estatutário em empresa. 

III. Experiência mínima de três anos em liderança de equipe. 

Tabela 5. Requisitos à Administração 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO B – COMPOSIÇÃO NUMÉRICA DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 
 



63 

 

 

ESTATAL 

nº  de 

diretore

s 

Eleitos pelo 

Controlador 

nº  

CA 

eleitos pelo 

controlador 
nº CF 

Eleitos pelo 

controlador 

BANCO DA 

AMAZÔNIA 
5 5 7 6 8 6 

BANCO DO 

BRASIL 
FR INCOMPLETO 

BANESE FR ATUAL  NÃO ENCONTRADO 

BANESTES 7 7 12 5 13 7 

BANPARÁ 4 4 9 6 6 4 

BANRISUL 6 6 10 7 10 6 

BB 

SEGURIDAD

E 

4 4 6 4 6 4 

BRB BANCO 7 7 6 5 8 6 

CASAN 5 5 8 6 11 9 

CEEE-D 6 5 16 12 9 7 

CEEE-GT 6 5 17 12 11 8 

CELESC 7 5 14 7 10 6 

CELGPAR 3 3 10 8 11 8 

CEMIG 10 8 30 15 10 6 

CEMIG 

DISTRIBUID

ORA 

9 8 29 27 10 9 

CEMIG GT 9 8 30 29 6 5 

CESP 3 3 11 9 11 6 

COPASA 8 7 9 8 11 8 

COPEL 5 5 10 5 11 6 

ELETROBRA

S 
6 6 9 5 10 6 

ELETROPAR 6 6 9 7 9 6 

EMAE 4 4 10 8 10 9 
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MGI 

PARTICIPAÇ

ÕES 

5 5 8 7 

não 

inform

a 

não informa 

BANCO DO 

NORDESTE 
4 1 7 4 9 5 

PETROBRAS 7 7 9 5 11 6 

SABESP 6 1 7 6 10 8 

SANEPAR 9 6 18 10 10 5 

SPTURIS 7 6 10 10 10 9 

TELEBRAS 2 2 8 5 9 6 

SOMAS 160 139 
32

9 
238 250 171 

MÉDIAS 5,92 5,14 
12,

1 
8,81 9,26 6,3 

% entre 

médias 
 68 72   68 

Tabela 7. Composição numérica Administração 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO C – COMPOSIÇÃO NOMINAL DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 
 

Após o nome da estatal vêm os nomes dos ocupantes de órgãos sociais e entre dois 

nomes, os cargos do membro acima. 
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BANESTES 

Jorge Eloy Domingues da Silva  

Presidente do Instituto de Previdência da Prefeitura Municipal de Vila Velha – ES; 

Silvio Henrique Brunoro Grillo  

- Subsecretário de Estado para Assuntos Administrativos na Secretaria de Estado 

da Fazenda do Espírito Santo - Órgão Público da Administração Direta  

Estanislau Kostka Stein  

Assessor Especial da Secretaria de Governo do Estado do Espírito Santo; 

Assessor Especial da Prefeitura Municipal de Vila Velha; 

Bruno Pessanha Negris  

Subsecretário de Estado na Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo  

João Felício Scárdua  

Diretor Geral e Membro do Conselho de Administração - Departamento Estadual de 

Trânsito - Detran ES. 

Ricardo de Oliveira  

- Secretário do Estado na Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo;  

Paulo Roberto Ferreira  

Secretário de Estado da Fazenda, na Secretaria de Estado da Fazenda – órgão 

Integrante da Administração Direta Estadual, Espírito Santo; 

Secretário-Chefe da Casa Civil – órgão Integrante da Administração Direta 

Estadual, Espírito Santo; 

Deputado Estadual – Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo – órgão 

de representação do Poder Legislativo; 

Marcello Rinaldi  

Subprefeito da Prefeitura Municipal de São Paulo - Órgão da Administração Direta. 

  

BANPARÁ 

Geize Maria Teixeira da Silva de Figueiredo  

Procuradoria Geral do Estado do Pará – PGE; 

Timara de Souza Miranda  

Secretaria Especial de Estado de Gestão - chefe de gabinete 
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Diretora Financeira no Gabinete do Vice-Governador 

Sérgio Roberto Bacury de Lira  

Secretário de Estado - Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e 

Finanças.  

José Alberto da Silva Colares  

Secretário de Estado - Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA 

Procuradoria Geral do Estado do Pará – PGE; - Assessor da Procuradoria Ambiental 

e Mineraria 

Adélia Maria Macedo Monteiro  

Secretária Adjunta do Tesouro da Fazenda do Estado do Pará  

Diretora de Execução Financeira do Estado do Pará  

  

BANRISUL 

Carlos Antonio Búrigo  

Secretário Geral de Governo do RS 

Luiz Antônio Bins  

Secretário de Estado da Fazenda Adjunto do RS 

JOÃO GABBARDO DOS REIS  

Secretário de Saúde do Rio Grande do Sul 

Urbano Schmitt  

Secretário Municipal de Gestão do Município de Porto Alegre. 

Fernando Antonio Viana Imenes  

Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul: Vogal 

  

BRB BANCO 

José Renato Casagrande  

Secretário de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal da Serra  

Deputado Estadual, Vice-Governador do Estado, Deputado Federal, Senador e 

Governo do Estado do Espírito Santo.  

Arthur Pereira de Castilho Neto  

Advogado-Geral da União  

Procurador- Geral da União  
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João Antônio Fleury Teixeira  

Secretário-Adjunto da Secretaria de Estado de Fazenda do DF  

ecretário da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais  

Wilson José de Paula  

Secretário-Adjunto da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal,  

Subsecretário da Receita do Distrito Federal  

Pedro Meneguetti  

Secretário-Adjunto da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal e 

Secretário de Estado da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal,  

  

CASAN 

Antônio Varella do Nascimento 

Secretário de Infraestrutura  de Chapecó 

Adelor Francisco Vieira 

Deputado Federaal de  SC 

PAULO ROBERTO MELLER 

SECRETÁRIO OBRAS Criciúma 

Secretário Fazenda Criciúma 

Renato Luiz Rinnig 

Secretário Adjunto da Fazenda Estado SC 

Roberto Fernando Carvalho Agostini 

SECRETÁRIO Agricultura e da Casa Civil SC 

Ademir Vicente Machado 

Vereador 

Fernando César Ganemann Driessen 

Consultor do Estado de Santa Catarina 

  

CEEE-D 

Leonardo Hoff  

Secretário de Estado Adjunto da Casa Civil do Governo do Estado do RS; 

Vereador e Vice Presidente da Câmara da Câmara Municipal de Novo Hamburgo; 

Cesar Luis Baumgratz  
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Prefeito Municipal de Bom Princípio - RS 

Vice-Prefeito da cidade de Bom Princípio - RS 

Vereador do Município de Bom Princípio - RS 

Secretaria Geral de Governo do Estado do Rio Grande do Sul  

Secretário de Estado das Obras Públicas 

Ivan Jorge Bechara Filho  

Procurador Federal da Advocacia Geral da União  

Ademir Baretta  

Prefeito Municipal de Farroupilha - RS 

Secretário Municipal da Saúde e do Meio-Ambiente do Município de Farroupilha/  

Secretário Municipal da Administração e Governo do Município de Farroupilha  

Vereador do Município de Farroupilha 

Secretário Municipal da Agricultura do Município de Farroupilha 

Janir Souza Branco  

Prefeito do Município de Rio-Grande/RS 

Deputado Estadual pelo Rio Grande do Sul/ 

Josué de Souza Barbosa  

Secretário Adjunto da Secretaria Geral do Governo do Estado do RS; 

Secretário na Secretaria do Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais 

Sidney do Lago Júnior  

Diretor do Departamento de Outorgas de Concessões, Permissões e Autorizações 

no Ministério de Minas e Energia  

Cleber Benvegnú  

Secretário Municipal de Indústria, Comércio, Serviços e Turismo do Município de 

Casca/RS  

João Carlos Mocellin  

Chefe de Gabinete do Governador do Estado do RS 

Beatriz Gaspar Fagundes  

Secretaria Geral de Governo no Município de Campo Bom/RS 

Artur José de Lemos Junior  

Secretário Adjunto da Secretaria de Minas e Energia do Estado do RS; 

Humberto Brandão Canuso  
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Secretário Adjunto de Transportes e Mobilidade do Governo do Estado do RS 

Paulo Marques dos Reis  

ecretário Adjunto da Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer da Prefeitura 

Municipal de Porto Alegre/RS;  

Paulo de Tarso Gaspar Pinheiro Machado  

Secretário Adjunto da Secretaria Extraordinária de Assuntos Internacionais  

Vilson Haussen Jacques Filho  

Vice-Prefeito do Município de Lajeado no Estado do RS 

Vereador do Município de Lajeado no Estado do RS  

  

CEEE-GT 

Cesar Luis Baumgratz  

Prefeito Municipal de Bom Princípio - RS 

Vice-Prefeito da cidade de Bom Princípio - RS 

Vereador do Município de Bom Princípio - RS 

Secretaria Geral de Governo do Estado do Rio Grande do Sul  

Secretário de Estado das Obras Públicas 

Artur José de Lemos Junior  

Secretário Adjunto da Secretaria de Minas e Energia do Estado do RS  

Ademir Baretta  

Secretário Municipal da Saúde e do Meio-Ambiente do Município de Farroupilha/RS  

Secretário Municipal da Administração e Governo do Município de Farroupilha/RS  

Secretario Municipal da Agricultura do Município de Farroupilha/RS  

Janir Souza Branco  

Prefeito do Município de Rio-Grande/RS 

Deputado Estadual pelo Rio Grande do Sul/ 

Josué de Souza Barbosa  

Secretário Adjunto da Secretaria Geral do Governo do Estado do RS; 

Secretário na Secretaria do Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais 

Cleber Benvegnú  

Secretário Municipal de Indústria, Comércio, Serviços e Turismo do Município de 

Casca/RS  



70 

 

 

João Carlos Mocellin  

Chefe de Gabinete do Governador do Estado do RS 

  

CELESC 

Nelson Marcelo Santiago  

Secretário de Estado da Comunicação de Santa Catarina 

Secretário Municipal da Fazenda de Blumenau  

Antonio José Linhares  

Secretário Municipal de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de 

Tijucas - SC  

José Carlos Oneda  

Secretário de Finanças da Prefeitura de Lages - SC;  

Derly Massaud de Anunciação  

Secretário de Estado da Comunicação do Governo do Estado de Santa Catarina 

Antônio Marcos Gavazzoni  

Secretário de Estado da Fazenda de Santa Catarina  

Procurador Geral do Município de Chapecó - SC 

Cleverson Siewert  

Secretário de Estado da Fazenda de Santa Catarina  

  

CELGPAR 

RAULIO AFONSO MORAIS  

Procurador Geral da Câmara Municipal de Goiânia  

Secretário Estadual de Minas e Energia  

Presidente do Detran-GO  

Simão Cirineu Dias  

Secretário Adjunto do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda  

Secretário Adjunto da Fazenda Nacional do Ministério da Economia  

Ministro da Integração Nacional, Interino  

Secretário Executivo do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  

Nion Albernaz  

ereador em Goiânia-GO  
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Presidente da Câmara Municipal de Goiânia  

Elie Issa El Chidiak  

Secretária de Estado para Assuntos Internacionais  - GO 

Enio Pascoal  

Secretário de Estado para Assuntos Políticos  - GO 

Presidente da Assembleia legislativa por 2 (dois) mandatos - GO 

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Goiás  

Rene Pompeo de Pina  

Secretário de Estado da Fazenda do Tocantins 

  

CEMIG 

Raul Lycurgo Leite  

Procuradoria Geral e da  Advocacia Geral da União  

Procuradoria-Geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres 

Mateus de Moura Lima Gomes  

Procurador-geral da Câmara Municipal de Belo Horizonte  

Helvécio Miranda Magalhães Júnior  

Secretário Municipal de Orçamento, Planejamento e Informação da Prefeitura de 

Belo Horizonte.  

Secretário de Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde.  

José Afonso Bicalho Beltrão da Silva  

Secretário de Finanças, da Prefeitura de Belo Horizonte  

Secretário de Estado de Minas Gerais.  

Marco Antônio de Rezende Teixeira  

Procurador Geral do Município de Belo Horizonte  

Nelson José Hubner Moreira  

Ministro interino de Minas e Energia  

  

CEMIG DISTRIBUIDORA 

Raul Lycurgo Leite  

Procuradoria Geral e da  Advocacia Geral da União  

Procuradoria-Geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres 
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Helvécio Miranda Magalhães Júnior  

Secretário Municipal de Orçamento, Planejamento e Informação da Prefeitura de 

Belo Horizonte.  

Secretário de Atenção à Saúde, do ministério da Saúde.  

José Afonso Bicalho Beltrão da Silva  

Secretário de Finanças, da Prefeitura de Belo Horizonte  

Secretário de Estado de Minas Gerais.  

Marco Antônio de Rezende Teixeira  

Procurador Geral do Município de Belo Horizonte  

Wieland Silberschneider  

Subsecretário de Planejamento e Orçamento Ministério do Trabalho e Emprego  

Edson Moura Soares  

Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais  

  

CEMIG GT 

Helvécio Miranda Magalhães Júnior  

Secretário Municipal de Orçamento, Planejamento e Informação da Prefeitura de 

Belo Horizonte.  

ecretário de Atenção à Saúde, do ministério da Saúde.  

José Afonso Bicalho Beltrão da Silva  

Secretário de Finanças, da Prefeitura de Belo Horizonte  

Secretário de Estado de Minas Gerais.  

Marco Antônio de Rezende Teixeira  

Procurador Geral do Município de Belo Horizonte  

Nelson José Hubner Moreira  

ministro interino de Minas e Energia  

Wieland Silberschneider  

Subsecretário de Planejamento e Orçamento Ministério do Trabalho e Emprego  

Edson Moura Soares  

Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais  

  

CESP 
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João Carlos de Souza Meirelles  

Secretário de Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo do 

Estado de São Paulo,  

Secretário de Estado de Energia e Mineração do Estado de São Paulo  

Andrea Sandro Calabi  

Secretário de Economia e Planejamento  

Clóvis Luiz Chaves  

Assessor do Vice-Governador do Estado de São Paulo  

Assessor Especial da Presidência da Republica  

Assessor Especial do Ministério da Justiça  

Chefe de Gabinete do Deputado Federal Aloysio Nunes Ferreira Filho  

Fernando Carvalho Braga  

Secretário de Economia e Planejamento  

Assessor Especial do Governador  

Ricardo Achilles  

Secretário Adjunto da Secretária de Energia do Estado de São Paulo  

Mauro Guilherme Jardim Arce  

Secretário de Transportes do Estado de São Paulo 

Sebastião Eduardo Alves de Castro  

Gabinete do Secretário da Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo do 

Estado de SP  

  

COPASA 

Francisco Eduardo de Queiroz Cançado  

Secretário Municipal de Planejamento e Procurador Geral do Município de Bom 

Despacho-MG  

Secretário Municipal de Saúde de Bom Despacho 

Rômulo Thomaz Perilli  

Secretário de Obras do Município de Contagem 

Antonio Cesar Pires de Miranda Junior  

 Foi eleito Prefeito do Município de Rio Acima  

Murilo de Campos Valadares  
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diretor do Sindicato de Engenheiros no Estado de Minas Gerais  

Secretário Municipal de Políticas Urbanas da Prefeitura de Belo Horizonte  

Paulo de Souza Duarte  

Secretário Municipal Administrativo Financeiro da Política Urbana  

Sebastião Espírito Santo de Castro  

Procurador Geral Adjunto da Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves/MG  

Virgínia Kirchmeyer Vieira  

Subsecretária de Casa Civil, da Secretaria de Estado de Casa Civil e Relações 

Institucionais do Estado de Minas Gerais  

Procuradora-Geral Adjunta do Município de Belo Horizonte,  

  

COPEL 

Cristiano Hotz  

Assessor do Governador do Estado do Paraná 

Gilberto Mendes Fernandes  

Assessor do Governador do Estado do Paraná 

Jonel Nazareno Iur  

Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Paraná  

Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani  

Secretário Chefe da Casa Civil do Governo do Paraná  

José Richa Filho  

Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística  

Carlos Homero Giacomini  

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão Publica da Prefeitura de Curitiba 

Fernando Xavier Ferreira  

Secretário de Educação do Estado do Paraná  

Mauro Ricardo Machado Costa  

Secretário de Finanças da Prefeitura de São Paulo 

Secretário de Estado da Fazenda do Estado do Paraná  

  

ELETROBRAS 

Ana Paula Vitali Janes Vescovi  
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Secretária de Estado de Fazenda do Estado do Espírito Santo  

Secretária do Tesouro Nacional.  

Esteves Pedro Colnago Junior  

Presidente do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional  

  

ELETROPAR 

José Antônio Corrêa Coimbra  

Chefe de Gabinete do ministro de Minas e Energia  

José da Costa Carvalho Neto  

Secretário adjunto de Minas e Energia do Estado de Minas Gerais  

Ricardo de Paula Monteiro  

Assessor Especial do Ministro de Minas e Energia. 

  

EMAE 

José Gregori  

Secretário de Estado para Direitos Humanos,  

João Carlos de Souza Meirelles  

Secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo 

Secretário de Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo do 

Estado de São Paulo 

Francisco Graziano Neto  

Secretário Estadual do Meio Ambiente  

Secretário Estadual de Agricultura  

  

MGI PARTICIPAÇÕES 

Mario Assad Junior  

Secretário Municipal de Assuntos Institucionais de Belo Horizonte  

Paulo Roberto de Araujo  

Secretário Adjunto de Planejamento e Coordenação Geral de Minas Gerais  

Carlos Gomes Sampaio de Freitas  

Secretário Adjunto de Governo  

Deputado Estadual  - MG 
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Antônio Carlos Ramos Pereira  

Vereador na Câmara Municipal de Belo Horizonte  

Secretário Adjunto de Educação na Secretaria de Estado de Educação de Minas 

Gerais  

Fernando Viana Cabral  

Secretário Municipal de Administração Regional Municipal Centro Sul  

Otilio Prado  

Assessor Especial do Governador de Minas Gerais,  

Mariah Brochado Ferreira  

Secretária de Estado Adjunta da Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações 

Institucionais do Estado de Minas Gerais  

Grasielle Oliveira Esposito  

Secretária Adjunta de Saúde na Prefeitura Municipal de Muriaé/MG  

  

BANCO DO NORDESTE 

NTONIO ROSENDO NETO JÚNIOR  

Secretário Adjunto de Estado de Recursos Ambientais do Maranhão 

RICARDO SORIANO DE ALENCAR  

Procurador da Fazenda Nacional 

  

PETROBRAS 

José Luiz Alqueres  

Secretário Nacional de Energia  

  

SANEPAR 

Ney Amilton Caldas Ferreira  

Secretário Estadual de Planejamento do Instituto Nacional de Previdência Social -  

Secretário Executivo Municipal - Prefeitura Municipal de Guarapuava - PR  

-  Secretário Chefe da Casa Civil do Governo do Estado do Paraná  

Ezequias Moreira Rodrigues  

Secretário Municipal – Prefeitura Municipal de Curitiba  

Michele Caputo Neto  
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Secretário Municipal de Assuntos Metropolitanos  

 Secretário Municipal de Saúde do Município de Curitiba  

Orlando Agulhan Junior  

Vice - Prefeito de Irati;  

Luiz Fernando De Souza Jamur  

 Secretário do Governo Municipal  

Paulo Sergio Rosso  

 Procurador do Estado - Diretor Geral da Procuradoria Geral do Estado do Paraná  

George Hermann Rodolfo Tormin  

Secretário - Adjunto e Subsecretário da Receita Municipal - Secretaria Municipal de 

Finanças – Prefeitura do Município de São Paulo – 

  

SPTURIS 

Antonio Da Silva Pinto  

Secretário Municipal de Promoção da Igualdade Racial da Prefeitura de São Paulo 

Subsecretário de Planejamento e formulação de políticas da Secretaria de 

Igualdade Racial da Presidência da República.  

Maurício De Gois Dantas  

Assessor Especial do Gabinete do Prefeito 

  

TELEBRAS 

Paulo Eduardo Henriques Kapp  

Gabinete Pessoal do Presidente da República  

Marcelo de Siqueira Freitas  

Procurador-Geral Federal da Advocacia-Geral da União  

Ulysses Cesar Amaro De Melo  

Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração do DF 

Ministro de Estado da Cultura, Interino  

Luciana Cortez Roriz Pontes  

Subsecretária de Serviços Postais e de Governança de Empresas Vinculadas, do 

Ministério das Comunicações  

Tabela 6. Composição nominal  da Administração 
 


