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RESUMO 

Em um momento de reconstrução do lugar institucional das companhias estatais, maculado 

pelos recentes escândalos de fraude e corrupção, as discussões em torno da integridade e do 

compliance ganham destaque na agenda de soluções do Estado. Editada nesse contexto, a Lei 

das Estatais traz à concretude do universo corporativo estatal um complexo arranjo de 

governança corporativa, introduzindo um verdadeiro sistema de integridade, compliance e 

anticorrupção. Sob essa perspectiva, e com a finalidade mais ampla de contribuir para o 

aprimoramento do ambiente institucional de fomento à integridade e prevenção à corrupção no 

Brasil, este estudo se propôs a analisar o sistema de integridade, compliance e anticorrupção 

introduzido pela Lei das Estatais à luz das melhores práticas internacionais, tomando como 

referência as diretrizes estabelecidas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE). Como resultado, observou-se que a Lei de Responsabilidade das Estatais 

apresenta um grau de convergência considerável em vista das boas práticas avaliadas, tendo 

introduzido no ordenamento jurídico brasileiro um arranjo normativo de integridade, 

compliance e anticorrupção, que caminha em direção ao que se poderia considerar o ‘estado da 

arte’. Por outro lado, a despeito de substantivamente aderente às recomendações transnacionais, 

a lei ainda apresenta gaps e omissões em pelo menos três perspectivas: gestão integrada de 

riscos; controles internos, ética e compliance; e autonomia das estatais e de seus órgãos 

decisores. Os resultados da pesquisa sinalizam para uma agenda propositiva de estudos futuros, 

com foco na investigação das alternativas de aperfeiçoamento da Lei das Estatais e do ambiente 

institucional brasileiro, a partir dos gaps e falhas identificados. Por outro lado, também sinaliza 

para uma agenda de estudos aplicados, devotada a investigar e compreender os desafios da 

implementação da lei e seus resultados concretos no universo das companhias estatais. 

 

  

Palavras-chave: Integridade. Compliance. Anticorrupção. Governança Corporativa. Gestão de 

Riscos. Lei das Estatais. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

In a moment of reconstruction of the institutional place of state companies, tainted by the recent 

fraud and corruption scandals, the promotion of integrity and compliance has been highlighted 

in the State's solutions agenda. Issued in this context, the State-owned Companies Law brings 

to live a complex corporate governance arrangement, introducing a true system of integrity, 

compliance and anti-corruption. In this sense, and with the broader purpose of contributing to 

the improvement of the Brazilian integrity institutional environment, this study aimed to 

analyze the system of integrity, compliance and anti-corruption introduced by the Law of State-

owned Companies in the light of the international best practices, taking as a reference the 

guidelines established by the Organization for Economic Cooperation and Development 

(OECD). As a result, it was observed that the Law of State-owned Companies presents a 

considerable degree of convergence in view of the evaluated good practices, having introduced 

in the Brazilian legal system a normative arrangement of integrity, compliance and anti-

corruption, which moves towards what could be consider the 'state of the art'. On the other hand, 

despite substantially adhering to the transnational recommendations, the law still presents gaps 

and omissions in at least three perspectives: integrated risk management; internal controls, 

ethics and compliance; and autonomy of state-owned companies and their decision-making 

bodies. The results of the research point to a propositional agenda for future studies, with a 

focus on investigating the alternatives for improving the Law of State-owned Companies and 

the Brazilian institutional environment, based on the gaps and flaws identified. On the other 

hand, it also points to an agenda of applied studies, devoted to investigating and understanding 

the challenges of the law implementation and its concrete results in the universe of state-owned 

companies. 

  

Keywords: Integrity. Compliance. Anti-corruption. Corporate governance. Risk management. 

Law of State-owned Companies. 
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1 INTRODUÇÃO 

Pauta de destaque no universo corporativo moderno, as discussões em torno da 

integridade, compliance e anticorrupção, ocupam cada vez mais a agenda de boards, órgãos 

reguladores e casas legislativas, inspirando preocupação e debate entre empresas privadas, 

governos e organismos multilaterais. 

Com a edição da Lei nº 12.846 de 2013, o Brasil introduz avanços importantes no 

arranjo normativo de prevenção e combate à corrupção1, estabelecendo um novo tom para a 

conduta das pessoas jurídicas, por meio da introdução de sanções objetivas pela prática de atos 

lesivos à Administração Pública e incentivos institucionais para a adoção de medidas de 

integridade, compliance e anticorrupção (BRASIL, 2013). 

No âmbito do mercado de capitais, a estruturação do segmento especial de listagem 

Novo Mercado, criado com a missão de induzir as companhias à adoção de padrões mais 

refinados de governança corporativa, trouxe à baila diretrizes concretas de controle interno a 

serem adotas pelas empresas participantes, estabelecendo o dever de implantar funções de 

compliance, controles internos e riscos corporativos (B3, 2017). No mesmo sentido, a Instrução 

nº 586 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) determina às empresas listadas a divulgação 

de informações sobre a adoção das práticas de governança previstas no Código Brasileiro de 

Governança Corporativa do IBGC2 (CVM, 2017). 

Para as companhias de capital aberto, a adoção das melhores práticas de integridade 

e compliance constituem termômetros da própria governança, que possui na responsabilidade 

corporativa um de seus pilares (IBGC, 2015), constituindo fator relevante ao fortalecimento do 

mercado de capitais e do próprio mercado nacional, com impacto sobre a valoração da 

propriedade das companhias, aumento no volume das negociações, aumento na liquidez, e 

redução da sensibilidade do valor das ações a fatores macroeconômicos (CARVALHO, 2003).  

No limbo entre a política e o mercado, as companhias estatais ocupam um lugar um 

tanto quanto sui generis, equilibrando aspectos de público e privado. As sociedades de 

economia mista, em especial, estruturam-se sob um arranjo de interesses duais que, decorrentes 

da configuração híbrida entre capital público e privado, produzem uma complexidade própria, 

concretizada no desafio de conciliar o interesse de Estado, o interesse de governo e os interesses 

privados. 

 
1 A exemplo dos Estados Unidos e Reino Unido, que regulamentam o tema em legislação específica, 

desde os idos de 1977 e 2011, respectivamente. 
 
2 Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. 
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Os recentes e reiterados escândalos de fraude e corrupção, influências políticas na 

gestão e desvirtuamento dos objetivos de interesse público constitutivos das companhias 

estatais, revelados em diversas operações da Polícia Federal e dos Ministérios Públicos3, 

especialmente a partir da segunda década do século XXI, revelaram fragilidades e ineficiências 

nos arranjos de integridade e anticorrupção até então vigentes, com reflexos diretos na 

credibilidade e reputação das companhias (COUTINHO; MESQUITA; NASSER, 2019).  

Com imensas repercussões negativas – junto ao mercado e à sociedade – fez-se 

indispensável rever as falhas e reestruturar os sistemas de controles internos até então adotados 

pelas companhias estatais, buscando-se meios institucionais e materiais para o fortalecimento 

dos sistemas de integridade e prevenção à corrupção das respectivas companhias.  

Exemplo paradigmático, a Petrobrás, outrora centro de um grande esquema de 

corrupção, promoveu ampla reestruturação de seu sistema de integridade e compliance. Na 

prática, adotou medidas corretivas para o fortalecimento do ambiente de controles internos, 

evidenciando o esforço da administração no estabelecimento de um modelo compartilhado de 

decisões, com foco no refinamento dos controles ao longo do cadeia decisória e a disseminação 

da cultura da ética e da integridade em todos os níveis da organização (PETROBRÁS, 2016).  

Nesse contexto, aprimorar os mecanismos de integridade e anticorrupção das 

empresas de propriedade estatal, tornou-se indispensável à reconstrução da reputação e 

credibilidade, não só das companhias diretamente expostas pelas operações e investigações, 

mas de todo o sistema de companhias estatais, grandemente representativo para a economia 

nacional4 e largamente maculado pelo estigma da corrupção.  

Como parte dos esforços de resposta à crise, o desnudamento de escândalos de 

fraude e corrupção, levou à edição de diplomas legais com o objetivo de reduzir os gaps 

regulatórios, tendo por consequência natural o aprimoramento do ambiente institucional 

brasileiro (FORTINI; SHERMAN, 2016). Inclui-se neste rol a Lei nº 13.303 de 2016, conhecida 

como Lei das Estatais ou Lei de Responsabilidade das Estatais, divisa importante na regulação 

 
3 A exemplo dos esquemas de corrupção revelados pela Operação Lava Jato, iniciada em 2014 e 

considerada a maior operação de combate a corrupção e lavagem de dinheiro da história do Brasil, que 

além de desvios apurados em contratos com a Petrobrás, avançou em diversas frentes, tanto em outros 

órgãos federais, quanto em contratos irregulares celebrados com governos estaduais (MPF, 2019).  

 
4 Em 2018, os ativos totais das empresas estatais federais, alcançaram a ordem de aproximadamente R$ 

4,7 trilhões. Por outro lado, no 3º trimestre de 2019, o quadro de pessoal – efetivo e contratado – das 

empresas estatais federais era de 481.850 empregados (BRASIL, 2019).  
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do regime jurídico das empresas estatais e na modernização de seus arranjos de governança 

corporativa, integridade e anticorrupção (BRASIL, 2016a). 

Com a edição da Lei das Estatais, as empresas públicas e as sociedade de economias 

mista ganharam impulso extra à modernização de seus sistemas de integridade, compliance e 

anticorrupção, a partir de diretrizes normativas que passam a privilegiar arranjos 

organizacionais voltados ao controle interno preventivo, com foco em uma gestão mais 

transparente e atenta aos riscos, conduzida pelo compromisso em prestar contas, promover o 

compliance e assegurar o exercício do controle social (BRASIL, 2016a). 

Organizada em torno de dois grandes Títulos, a Lei das Estatais estabelece o que se 

poderia denominar, regime de governança corporativa das companhias estatais, introduzindo 

normas e diretrizes específicas de integridade, compliance e anticorrupção, aplicáveis às 

empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias. De espectro bastante 

amplo, o regramento de integridade e anticorrupção – majoritariamente contido no Título I da 

respectiva lei – contempla diretrizes que se estendem desde a obrigatoriedade de elaboração e 

divulgação de código de conduta e integridade, até a estruturação de unidade específica 

dedicada à gestão de riscos e ao compliance. E é a esse tema, que se dedica o presente trabalho. 

Em um momento de reconstrução do lugar institucional das companhias estatais, 

seja do ponto de vista da sociedade, que percebe na corrupção um dos principais problemas 

nacionais (CNI, 2018), seja do ponto de vista dos governos, que se articulam em torno de 

agendas majoritariamente desestatizantes (BRASIL, 2016b) – cuja retórica passa pelo uso 

indevido que se fez de algumas empresas estatais como instrumento de malversação de recursos 

públicos –, faz-se relevante dedicar atenção à compreensão da qualidade dos avanços 

institucionais introduzidos pela Lei das Estatais, enquanto instrumento para a superação dos 

desafios de promoção da integridade, prevenção à corrupção e preservação do interesse público. 

Nesse sentido, com o intuito de ampliar o entendimento sistematizado acerca dos 

avanços introduzidos pela Lei das Estatais, busca-se responder à seguinte pergunta de pesquisa: 

a Lei de Responsabilidade das Estatais introduz um sistema de integridade, compliance e 

anticorrupção compatível às melhores práticas internacionais? 

Como parâmetro das melhores práticas de que trata a pergunta de pesquisa, tomou-

se como referência as Diretrizes em Anticorrupção e Integridade para Empresas de Propriedade 

Estatal, publicadas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), doravante denominadas ACI Guidelines.  

A seleção das ACI Guidelines como referência para este estudo, se fundamenta em 

sua atualidade e solidez. Publicadas em 2019, as diretrizes são resultado de um processo 
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estruturado de construção coletiva com a participação dos principais atores internacionais. 

Segundo a própria organização multilateral, as recomendações refletem a posição da OCDE 

como líder na definição de padrões no mundo na área de governança, combate à corrupção e 

integridade para empresas de propriedade estatal (OCDE, 2019a). Assim destaca o Secretário-

Geral da OCDE: 

The ACI Guidelines reflect the OECD’s position as the world’s leading standard 

setter in the area of SOE governance, anti-corruption and integrity. They enrich 

the OECD toolkit and contribute to taking the international consensus to the next 

level, turning commitment into action. 

(OCDE, 2019a, p. 3) 

Das diretrizes contidas nas ACI Guidelines, que se organizam em torno de 4 

(quatro) dimensões ou grupos de diretrizes, a pesquisa se debruçará sobre a Dimensão C, que 

contempla as diretrizes de integridade e anticorrupção aplicáveis ao nível interno das 

companhias estatais, doravante denominadas ACI Guidelines-Dimensão C. 

À luz da pergunta de pesquisa, e consideradas as delimitações registradas nos 

excertos anteriores, constitui objetivo geral deste trabalho, analisar o sistema de integridade, 

compliance e anticorrupção introduzido pela Lei de Responsabilidade das Estatais, em face das 

diretrizes contidas nas ACI Guidelines-Dimensão C. Em linha com o objetivo geral 

estabelecido, os objetivos específicos do trabalho são os apresentados na Figura 1, abaixo. 

 

Figura 1. Objetivos específicos da pesquisa

 

Elaboração própria 

 

Para dar conta dos objetivos propostos, a pesquisa se estrutura em torno de 7 (sete) 

capítulos, sendo os capítulos 1 e 7 dedicados à introdução e conclusão. Os capítulos 2 a 4 

dedicam-se à fundamentação teórica da pesquisa, trazendo à baila alargado referencial 

bibliográfico que se concentra nos seguintes temas: governança corporativa; integridade, 

compliance e anticorrupção; gestão de riscos; recomendações, diretrizes e legislação 
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anticorrupção e; empresas estatais. O capítulo 5, por sua vez, contém a metodologia de pesquisa 

e o capítulo 6 a análise comparativa e a discussão de seus resultados. 

Por fim, ao colocar em perspectiva a Lei das Estatais e as melhores práticas 

internacionais, a pesquisa abre espaço para agendas propositivas, que contemplem a reflexão 

crítica e (re)construtiva acerca da legislação nacional de promoção da integridade e do 

compliance no âmbito das companhias de propriedade estatal.  

 

2 INTEGRIDADE, COMPLIANCE E ANTICORRUPÇÃO: DA GOVERNANÇA À 

GESTÃO DE RISCOS. 

Seja qual for a concepção teórica ou prática que se dê à integridade e ao compliance 

– tema central deste trabalho –, não há dúvidas de sua estreita relação com as disciplinas da 

governança corporativa e da gestão de riscos.  

Conforme se discutirá a seguir, seja no campo da administração pública ou da 

administração privada, a preservação dos interesses da organização5 é a essência mater que 

inspira a governança corporativa. Por outro lado, as chamadas quebras de integridade (CGU, 

2017) e a prática de atos de corrupção (TCU, 2018) representam a materialização de práticas 

de abuso de poder em prol de interesses personalíssimos e em detrimento das organizações. 

 Se à governança corporativa compete preservar a organização e suas partes 

interessadas – tornando-a longeva e sustentável –, e se os desvios éticos, as quebras de 

integridade e a prática de atos corrupção vilipendiam a organização, logo, a adoção de medidas 

de integridade e compliance compõem a agenda de trabalho da governança. 

Talvez por isso, Rossetti e Andrade (2012) argumentam que a integridade e o 

compliance constituem institutos integrados aos quatro6 pilares da governança corporativa, 

representando a materialização do princípio da responsabilidade corporativa (IBGC, 2015). Por 

outro lado, a prática de atos de corrupção constitui risco a ser mitigado, desafio tratado no 

âmbito da gestão de riscos. 

 
5 Representada na figura de seus proprietários e, mais modernamente, das demais partes relacionadas. 

Vide IBGC (2015). 

 
6 Segundo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (2015) a governança corporativa se articula 

em torno de quatro princípios:  

• Responsabilidade corporativa 

• Transparência 

• Equidade 

• Prestação de contas 
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Nesse sentido, e reconhecendo a proximidade e intercâmbio das agendas teóricas e 

práticas que envolvem as três disciplinas, adotar-se-á neste capítulo abordagem teórica 

alargada, trazendo para o diálogo não só a integridade e o compliance, como também a 

governança corporativa e a gestão de riscos.  

 

2.1 GOVERNANÇA CORPORATIVA 

Em perspectiva histórica, as discussões acerca da governança corporativa, 

deslindaram-se concomitantemente à evolução do mercado e das próprias organizações. 

“Acompanhando o crescimento das corporações e provavelmente também em decorrência dele, 

uma das mudanças mais notáveis no mundo corporativo foi a dispersão do capital de controle 

das companhias” (ROSSETTI; ANDRADE, 2012, p. 67). 

Conforme destacam Berle e Means7 (1932) a evolução da pequena firma familiar 

para estruturas organizacionais mais complexas, resultou em uma nova forma de organização, 

de caráter quase público, cuja propriedade passou a ser pulverizada entre vários acionistas 

detentores de pequenos títulos.  

Nos Estados Unidos, ainda no começo do século XX, a construção dos sistemas 

estruturais e a implantação das indústrias de base, fundamentaram-se na constituição de 

companhias sob forma de sociedades anônimas, com alta dispersão de capital. O número de 

acionistas passou de 4,4 milhões, em 1900, para 18,0 milhões no final dos anos de 1920, com 

reflexos diretos na estrutura de propriedade das maiores companhias norte-americanas 

(ROSSETTI; ANDRADE, 2012). 

No início da década de 30, após 30 anos de abertura de capital, o maior acionista 

da American Telephone & Telegraph – AT&T, uma das maiores companhias 

americanas à época, dispunha de 0,7% do capital total da empresa. No mesmo 

período, os três maiores acionistas da Pensylvania Railroad, eram detentores de 

menos de 3% da companhia (ROSSETTI; ANDRADE, 2012, p. 68). 

Com a pulverização do capital social, o patrimônio de inúmeros indivíduos passou 

a ser gerido por um controle unificado, como resultado de um processo inevitável de segregação 

entre a propriedade e a gestão.  

 
 
7 A abordagem de Adolf A. Berle e Gardner Means, exposta em 1932 no clássico The modern 

corporations and private property, tratou de três aspectos cruciais da evolução do mundo corporativo: 

1. O afastamento entre a propriedade e o controle das grandes corporações; 2. As mudanças no comando 

das companhias – dos proprietários para os gestores – e as divergências de interesses entre eles; e 3. A 

inadequação das concepções tradicionais sobre o controle das sociedades abertas e sobre o objetivo 

clássico de maximização de lucros (ANDRADE; ROSSETTI, 2012). 
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A moderna sociedade por ações [...] revolucionária em seus efeitos, colocou o 

patrimônio de numerosos indivíduos sob o mesmo controle único. Devido a essas 

transformações, o poder dos que se encontram no comando se ampliou bastante, 

e a situação dos interessados – trabalhador ou proprietários – se modificou 

radicalmente. [Assim] o proprietário que investe em uma companhia moderna, 

de tal forma entrega seu patrimônio aos que se encontram no comando da 

sociedade que a sua posição de proprietário independente se altera para a de 

simples recebedor de dividendos 

(BERLE; MEANS, 1932 apud SERAFIM, QUELHAS; ALLEDI, 2010, p. 5) 

 

Do ponto de vista prático, na medida em que a riqueza na forma de capital acionário 

foi se dispersando, a propriedade desligou-se da administração e os objetivos deixaram de se 

limitar à maximização do lucro, observando-se com mais frequência, inadequações e conflitos 

de interesses no interior das companhias. 

Nas grandes organizações, onde o poder é exercido pelo gestor, e não pelo 

proprietário, outros interesses se chocam com a maximização dos lucros. Os gestores podem 

estar interessados em outros objetivos, que vão desde a segurança das operações, sob a aversão 

a riscos, até a elevação de seus próprios ganhos em prejuízo da renda dos acionistas 

(ROSSETTI; ANDRADE, 2012). 

Nessa relação entre proprietários e gestores, onde a administração está teoricamente 

desligada da propriedade, a direção executiva é que passa a ser, efetivamente a ‘proprietária’ 

da companhia, resultando na constituição de duas novas categorias sociais: a dos proprietários 

passivos e a dos não proprietários usufrutuários. Estabelece-se assim, dois grupos de interesses 

imperfeitamente assimétricos: o dos proprietários que não dispõe de controle e o dos 

controladores efetivos, que não dispõem de propriedade apreciável. (BERLE; MEANS, 1932).  

É nesse contexto de divórcio entre a propriedade e gestão, com a gradativa 

substituição das firmas familiares por sociedades anônimas, que se vislumbraram os primeiros 

vestígios do que hoje se denomina governança corporativa. Conforme vocalizam Rossetti e 

Andrade (2012, p. 72) “os conflitos decorrentes de interesses não perfeitamente simétricos 

levaram à reaproximação da propriedade e da gestão, pelo caminho da difusão de boas práticas 

de governança corporativa”.  

 Neste momento, a governança corporativa – ainda incipiente e não formalizada sob 

a batuta de uma disciplina específica – surgiu com o intuito de evitar que os proprietários fossem 

expropriados de seus recursos pela ação dos administradores, a partir do estabelecimento de 

instrumentos de proteção dos acionistas (MACHADO; FAMÁ, 2011).  

No cenário global, e já sob a nomenclatura de governança corporativa, o instituto 

alavancou-se nos Estados Unidos, a partir da década de 1980, como consequência de abusos de 

poder de alguns dirigentes executivos, que geraram forte reação de grandes investidores 
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institucionais, dentre os quais se notabilizaram os fundos de pensão8 (SERAFIM; QUELHAS; 

ALLEDI, 2010). Quanto à formalização e expansão global da governança corporativa, destaca 

Fontes-Filho (2018, p. 214): 

[j]á na década de 1970 era visível a preocupação dos acionistas e investidores 

com o crescente poder obtido pelos executivos, avançando em ações e estratégias 

que mais os beneficiavam (self-dealing) que aos acionistas, explorando as 

assimetrias de informação e a elevada dispersão dos proprietários.  

Nesse mise-en-scène, não há dúvidas quanto à relevância dos investidores 

institucionais para o amadurecimento da governança corporativa, tendo respaldado, em grande 

medida, o enfrentamento ao status quo, viabilizando a adequada redistribuição de poderes9 no 

âmbito das organizações. Assim relatam Vieira e Mendes (2004, p. 107): 

A pulverização de capital [...] concentrou o poder na mão do Chief Executive 

Officer (CEO). Dessa forma, discutir os conceitos de governança era uma questão 

difícil e que encontrou forte oposição dos gestores da empresa. Esse processo 

começou a se alterar com o crescimento dos investidores institucionais, em 

especial os fundos de pensão, que, preocupados com seus investimentos e 

retornos, propiciaram a evolução de discussões em torno da ideia de governança, 

fazendo com que o CEO partilhasse seu poder. 

Tamanha liberdade e distanciamento entre os administradores e proprietários 

provocou discussão sobre os mecanismos necessários à limitação e monitoramento da atuação 

dos quadros diretivos das organizações, culminando no fortalecimento da governança 

corporativa a nível mundial. (NASCIMENTO; BIANCHI, 2005).  

 
8 Um tanto quanto emblemático, o caso Texaco constituiu um importante vetor de impulsão à 

disseminação da governança corporativa. Vide resumo do caso: 

 

Em 1984, a diretoria e o conselho de administração da Texaco utilizaram uma prerrogativa 

legal norte-americana – o American Companies Act – para recomprar ações da companhia a 

um valor substancialmente acima do valor de mercado, de modo a evitar sua aquisição por 

parte de um acionista minoritário denominado Bass Brothers, visto como uma ameaça à 

posição corporativa de diretores e conselheiros. Segundo o autor, a operação de compra custou 

aos acionistas da Texaco US$ 137 milhões, correspondentes ao ágio pago aos minoritários da 

Bass Brothers pelas ações. A operação citada provocou protestos veementes, inclusive na 

esfera política, e deflagrou o início de um movimento pelo California Public Employes 

Retirement System – CalPERS-, um dos grandes fundos de pensão dos EUA, cujo conselho 

se posicionou: ‘como investidor de longo prazo, o CalPERS não admitiria comportamento 

similar ao ocorrido na Texaco, em outras companhias do seu portfólio de investimentos, 

esperando ainda que as mesmas adotassem práticas que resguardassem os direitos dos 

acionistas’. 

(CARLSSON, 2001, apud SERAFIM; QUELHAS; ALLEDI, 2010). 

9 Cabe ainda notar, conforme destaca Licht (2011 apud Fontes-Filho, 2018, p. 216) que poder é “um 

conceito central na governança corporativa, que representa um enquadramento que visa regular seu 

exercício”. 
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Nas palavras de Fontes-Filho (2018, p. 214) “o problema central da governança 

corporativa se orientou para formas de evitar o oportunismo gerencial, assegurando que os 

gestores agissem sempre no melhor interesse dos acionistas”. Nessa perspectiva, a necessidade 

de governança corporativa, advém da existência de reais ou potenciais conflitos de agência, que 

se refletem na preocupação do bem-estar do principal não ser maximizado, em decorrência das 

diferenças de preferências e objetivos entre agentes e principais (SAAM, 2007).  

O oportunismo gerencial a que se refere Fontes-Filho (2018), decorre dos conflitos 

inerentes à relação de agência entre os proprietários e gestores das firmas, oriundos de decisões 

e ações auto interessadas dos administradores. 

 A relação de agência pode ser compreendida como um contrato através do qual um 

ou mais indivíduos (principais) contratam outro indivíduo para desempenhar um serviço em 

seu nome (agentes), delegando-lhe autoridade decisória para tal. Sendo os indivíduos 

maximizadores de suas utilidades individuais, não há garantia que o agente atuará em nome dos 

melhores interesses do principal (JENSEN; MECKLING, 1976). São as palavras dos autores: 

We define an agency relationship as a contract under which one or more persons 

(the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on 

their behalf which involves delegating some decision-making authority to the 

agent. If both parties to the relationship are utility maximizers there is good 

reason to believe that the agent will not always act in the best interests of the 

principal. 

(JENSEN; MECKLING, 1976, p. 308) 

Nesse contexto, o principal poderá limitar as divergências em relação aos seus 

interesses estabelecendo incentivos e custos capazes de constranger atitudes desviantes dos 

agentes. 

The principal can limit divergences from his interest by establishing appropriate 

incentives for the agent and by incurring monitoring costs designed to limit the 

aberrant activities, of the agent. In addition in some situations it will pay the 

manager to expend resources (bonding costs) to guarantee that he will not take 

certain actions which would harm the principal or to ensure that the principal will 

be compensated if he does take such actions. 

(JENSEN; MECKLING, 1976, p. 308) 

Todavia, os conflitos relacionados à maximização das utilidades individuais dos 

atores que compõem as organizações não se limitam à relação acionista-gestor, contemplando 

também o relacionamento entre acionistas controladores e acionistas minoritários. Sob essa 

ótica, Roe (2004) ressalta que a governança corporativa se estrutura em torno de duas dimensões 

de relacionamento entre o conselho de administração, a alta direção e os acionistas: uma 

dimensão vertical e outra horizontal. 

A dimensão vertical da governança corporativa trata da relação entre acionistas e 

administradores, fazendo-se presente em arranjos onde não há um proprietário dominante. 
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Nessa dimensão, o foco é manter os gestores de primeiro nível leais aos proprietários, mitigando 

seus ímpetos auto interessados. A dimensão horizontal, por seu turno, trata dos conflitos 

oriundos da relação entre proprietários dominantes – controladores ou bloco de controle – e 

proprietários dispersos, tendo por foco a preservação dos acionistas minoritários em face dos 

majoritários (ROE, 2004) 

Nota-se, que as dimensões horizontal e vertical da governança corporativa estão 

diretamente relacionadas aos arranjos de propriedade presentes em cada firma. A esse respeito, 

a dimensão vertical se faz presente majoritariamente nos Estados Unidos, donde o capital das 

companhias é prioritariamente disperso. A dimensão horizontal, por seu turno, se apresenta 

como realidade mais notória nos países em que a estrutura de propriedade tende a ser mais 

concentrada, a exemplo da Europa. 

A Figura 2, abaixo, contém a representação gráfica das dimensões vertical e 

horizontal da governança corporativa. 

 

Figura 2. Dimensões vertical e horizontal da Governança Corporativa 

  

 

Fonte: Roe (2004, p. 2) 

 

Como se observa na Figura 2, os modelos de governança vertical e horizontal se 

diferenciam, especialmente, pela presença ou ausência de um shareholder dominante10– 

ausente no primeiro e presente no segundo – que altera a dinâmica entre agentes e principais.  

 
10 Dominant stockholder,.na Figura. 

Dimensão Vertical Dimensão Horizontal 



20 
 

Na prática, no entanto, as dimensões vertical e horizontal se traduzem nos modelos 

anglo-saxão e nipo-germânico de governança corporativa, cujas características são sintetizadas 

no Quadro 1. 

 

Quadro 1. Modelos anglo-saxão e nipo-germânico de Governança Corporativa 

   Modelo anglo-saxão       Modelo nipo-germânico   

   
 

Descrição: 
      

 

Descrição: 
  

   

No modelo anglo-saxão, as participações 

acionárias são relativamente pulverizadas e 

as bolsas de valores, desenvolvidas, o que 

garante a liquidez dessas participações e 

diminui o risco dos acionistas. Isso implica 

menos necessidade de monitoramento 

direto, pois o mercado, por meio da 

variação do preço, sinaliza a aprovação ou 

não em relação aos administradores  

      

No modelo nipo-germânico, a propriedade 

é mais concentrada e muitas participações 

acionárias são de longo prazo. Nesse 

sistema, em que a liquidez não é priorizada, 

os acionistas reduzem o risco, colhendo as 

informações necessárias às suas decisões 

perante as administrações  

  

Elaboração própria 

Fonte: Borges e Serrão (2005, p.6) 

 

Modelada como resposta aos problemas decorrentes da relação de agência, a 

governança corporativa constitui, na prática, um conjunto de estruturas e instrumentos 

destinados a produzir alinhamento entre os interesses dos proprietários, entre sí, ou em face dos 

administradores responsáveis pela gestão e condução dos negócios da organização. 

Em termos conceituais, segundo a Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2004), a governança corporativa pode ser compreendida 

como o conjunto de relações entre a gestão da empresa, o seu órgão de administração, os seus 

acionistas e as demais partes interessadas, através do qual são fixados os objetivos da 

organização e são determinados e controlados os meios para alcançá-los, devendo ser capaz de 

proporcionar incentivos adequados para que o órgão de administração e os gestores persigam 

objetivos que sejam do interesse da organização como um todo. Assim destaca, ipsis literis, a 

OCDE: 

[A governança corporativa] envolve um conjunto de relações entre a gestão da 

empresa, o seu órgão de administração, os seus accionistas e outros sujeitos com 

interesses relevantes. O governo das sociedades estabelece também a estrutura 

através da qual são fixados os objectivos da empresa e são determinados e 

controlados os meios para alcançar esses objetivos. (OCDE, 2004, p.11) 
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No mesmo sentido, para o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 

2015), governança corporativa é o sistema a partir do qual as organizações são dirigidas 

monitoradas e incentivadas, com a finalidade de otimizar e preservar o valor de longo prazo das 

organizações. 

Governança Corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações 

são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre 

sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e 

demais partes interessadas. 

 

As boas práticas de governança corporativa convertem princípios básicos em 

recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e 

otimizar o valor econômico de longo prazo da organização, facilitando seu acesso 

a recursos e contribuindo para a qualidade da gestão da organização, sua 

longevidade e o bem comum.  

(IBGC, 2015, p. 20)  

Por outro lado, na concepção da Comissão de Valores Mobiliários (2002, p. 1) 

“[g]overnança corporativa é o conjunto de práticas que tem por finalidade otimizar o 

desempenho de uma companhia ao proteger todas as partes interessadas, tais como investidores, 

empregados e credores, facilitando o acesso ao capital”. 

Por fim, conforme destaca Blair (1995, p. 3 apud ROSSONI; MACHADO-DA-

SILVA, 2010) se observada sob o viés institucional, a governança corporativa pode ser 

visualizada como o conjunto de meios jurídicos, culturais e arranjos institucionais que 

determina o que as organizações podem fazer, quem pode controla-las, como seu controle é 

exercido, e como os riscos e retornos das atividades das quais são responsáveis são alocadas 

(vide Quadro 2, abaixo). 

Há que se reconhecer, no entanto, que não há uma clara e estabelecida univocidade 

conceitual acerca do que seja a governança corporativa (BETTARELLO, 2008, p.20 apud 

COIMBRA, 2011). Sua prática transcende várias disciplinas do conhecimento, dando ênfase a 

elementos distintos, a depender de sua formatação no âmbito de cada organização. 

Não obstante, independente da conceituação e dos contornos teóricos que se dê à 

governança corporativa, sua finalidade – lato sensus – permanece sendo preservar os interesses 

da organização e de seus proprietários em face da atuação dos administradores ou dos grupos 

de controle, sem perder de vista os interesses das demais partes relacionadas. 
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Quadro 2. Compilado conceitual - Governança Corporativa

Fonte: Rossoni e Machado-da-Silva (2010, p.177) 

 

Outro aspecto relevante à discussão teórico-aplicada da governança corporativa, diz 

respeito aos seus horizontes e campo de aplicação. À primeira vista, devido à consolidação no 

campo da administração privada e ao intenso envolvimento de órgãos reguladores do sistema 

financeiro, fica a impressão de que o conceito de governança corporativa é aplicável apenas e 

tão somente às companhias que negociam em bolsas de valores. Sabe-se, no entanto, que num 

sentido amplo a governança corporativa deve ser compreendida como um conjunto de 

mecanismos, estruturas e instrumentos que revestem de transparência as operações de uma 

organização sob o ponto de vista de quem quer que esteja por ela interessado (NASCIMENTO; 

BIANCHI, 2005).  

Conforme destacam Borges e Serrão (2005), governança em sentido mais geral, 

versa sobre o sistema de governo, administração e controle de uma instituição qualquer, seja 

empresarial ou não, com finalidade lucrativa ou filantrópica, controlada por capitais públicos 

ou privados, em qualquer que seja a forma adotada – societária, associativa ou cooperativa –, 

não constituindo assunto exclusivo de companhias privadas, e conclui: 

Governança corporativa não é assunto privativo de companhias. Qualquer 

instituição possui uma estrutura de governança, um conjunto de procedimentos e 

controles que disciplina as relações entre os nela envolvidos. Essa estrutura 

poderá ser boa ou má, mas governança existe, esteja expressa ou resulte de 

comportamentos adotados ou costumeiros.  

(BORGES; SERRÃO, 2005, p. 132) 
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Em análise mais abrangente, as organizações públicas e privadas guardam 

semelhanças importantes no que diz respeito à governança organizacional. A separação entre 

propriedade e gestão – que gera os denominados conflitos de agência –, os mecanismos de 

definição de responsabilidades e poder, o acompanhamento e o incentivo na execução das 

políticas e objetivos definidos, merecem tratamento diferenciado, mas se constituem desafios 

comuns (BENEDICTO; ABBUD; RODRIGUES, 2008). 

No contexto da Administração Pública, deve-se considerar que, ao Estado, 

representado pelos políticos democraticamente escolhidos para ocupar seus postos, cabe 

promover políticas públicas que sirvam aos interesses da sociedade civil, sendo possível 

identificar, nesse contexto, uma relação de agência, onde o eleitor coloca-se como principal e 

o Estado como agente (LEMIEUX, 2015; SILVA, 1996, apud OLIVEIRA; FONTES-FILHO, 

2017, p. 600). 

Conforme colaciona o próprio Tribunal de Contas da União, citando Dallari, em um 

“contexto público, a sociedade é o ‘principal’, pois compartilha as percepções de finalidade e 

valor e detêm o poder social, podendo exercê-lo de forma conjunta e ordenada por meio de 

estruturas criadas para representá-la”. Por outro lado, os agentes são aqueles “a quem foi 

delegada autoridade para administrar os ativos e os recursos públicos, enfim, autoridades, 

dirigentes, gerentes e colaboradores do setor público” (TCU, 2014). 

Nesse espetro, na esfera da Administração Pública a condição de 

principal/proprietário poderia ser reinterpretada na figura do cidadão que, a depender do grupo 

social que compõe e do grau de acesso à Administração Pública, aproxima-se ora da condição 

de majoritário, ora da condição de minoritário. A função de agente, por sua vez, recai sobre os 

atores que agem em nome da Administração Pública, tocando seus negócios e dispendendo os 

seus recursos. 

Dentre os órgãos e entidades que compõem a Administração Pública, as 

companhias estatais, representam grandes desafios à governança corporativa. Notadamente 

marcadas pelo hibridismo entre o público e o privado as empresas públicas, as sociedades de 

economia mista e suas subsidiárias demandam, conforme se abstrai de Fontes-Filho (2018), um 

sistema de governança que dê conta de um conjunto muito mais amplo de interesses, 

frequentemente diversos e conflitantes. Assim também o é no campo das políticas de 

integridade, compliance e anticorrupção.  
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2.2 INTEGRIDADE E COMPLIANCE 

Como decorrência do amadurecimento da governança corporativa, as funções de 

integridade e compliance ganham espaço enquanto funções organizacionais estratégicas. São 

palavras de McNulty a esse respeito: 

Há alguns anos, enquanto enumerava razões para convencer as companhias a 

darem atenção ao compliance, o ex-Procurador Geral de Justiça americano Paul 

McNulty proferiu uma expressão que viria a ficar famosa nos Estados Unidos: “If 

you think compliance is expensive, try non compliance”. Em português, pode ser 

traduzida como “se você pensa que o compliance é caro, experimente não atendê-

lo”. Nos últimos anos, pudemos observar, seja nos Estados Unidos, no Brasil ou 

em qualquer parte do mundo, inúmeros casos que corroboram essa afirmação.  

 

A repercussão de casos de corrupção, especialmente os nacionais, que levaram a 

crises agudas empresas conceituadíssimas, aceleraram ainda mais o 

amadurecimento desse setor no país. O bordão de McNulty não é mera retórica 

jurídica.  

(KPMG, 2018, p. 4) 

 

Centro do debate contemporâneo, as discussões acerca da integridade e do 

compliance gradativamente se convertem em pauta prioritária de empresas e de governos, 

ganhando, aos poucos, espaço na agenda dos decisores. As discussões sobre o tema avançam 

na agenda dos boards11 e a função de compliance assume posição estratégica dentro das 

organizações. 

“Mudanças regulatórias, risco de danos à reputação, multas vultosas aplicadas por 

órgãos de fiscalização, pressão dos acionistas e stakeholders. Todos esses fatores fizeram com 

que os executivos passassem a enxergar o compliance como um investimento e não como um 

custo” (KPMG, 2018, p.4).  

Na prática, no entanto, muita discussão ainda permanece em torno do tema, de seus 

conceitos e contornos. Há quem compreenda compliance e integridade como sinônimos, e há 

quem defenda que não. Há quem argumente que compliance se limita à garantia da 

conformidade ao ambiente regulatório, e há quem pondere, por sua vez, que as fronteiras do 

compliance são mais amplas, tratando não só da conformidade normativa como também da 

cultura da ética e da integridade. 

Ciente da complexidade em torno do tema, e sem pretender exaurir a questão ou 

sequer apresentar solução definitiva aos dilemas enunciados, apresenta-se abaixo uma releitura 

transversal sobre os temas, trazendo à baila discussões relevantes para a compreensão das 

matérias de integridade, compliance e anticorrupção. Mas afinal, o que significa compliance?  

 
11 Órgãos colegiados decisores, normalmente compreendidos como Conselho de Administração. 
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Segundo o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE (2016, p. 9), 

compliance pode ser conceituado como “um conjunto de medidas internas que permite prevenir 

ou minimizar os riscos de violação às leis decorrentes de atividade praticada por um agente 

econômico e qualquer um de seus sócios ou colaboradores”, implementados por meio de 

programas específicos, denominados programas de compliance. 

Por meio dos programas de compliance, os agentes reforçam seu compromisso 

com os valores e objetivos ali explicitados, primordialmente com o cumprimento 

da legislação. Esse objetivo é bastante ambicioso e por isso mesmo ele requer não 

apenas a elaboração de uma série de procedimentos, mas também (e 

principalmente) uma mudança na cultura corporativa. O programa de compliance 

terá resultados positivos quando conseguir incutir nos colaboradores a 

importância em fazer a coisa certa. (CADE, 2016, p. 9) 

Conforme se abstrai do recorte conceitual apresentado pelo CADE (2016), apesar 

de trazer à tona aspectos relacionados à cultura corporativa, a concepção de compliance assume 

caráter destacadamente regulatório, de modo que o termo compliance poderia ser literalmente 

traduzido na expressão conformidade, sem prejuízo da compreensão de seu conceito.  

Sob essa perspectiva, a expressão compliance, “se refere a um conjunto de 

procedimentos adotados por uma determinada sociedade, objetivando otimizar o cumprimento 

de normas legais, regulamentos e políticas estabelecidos pela organização, com o intuito de 

mitigar riscos e responsabilidades” (ALVES; PINHO, 2017, p. 43-44), albergando um conjunto 

de instrumentos estrategicamente modelados sob o formato de um Programa, postos em prática 

para assegurar, por parte da companhia e de seus representantes, a completa observância às 

normas e regulamentos que se lhe aplicam. 

Este autor defende, no entanto, que o compliance seja compreendido sob uma 

perspectiva mais ampla, considerando não só os aspectos relacionados à conformidade como 

também os relativos à cultura da ética, dentro e fora das organizações. Essa cognição ampliada 

do termo, conceitua a função de compliance de maneira muito mais ampla e estruturante, 

incorporando ao conceito elementos de ética e integridade, que superam a mera conformidade 

ao ambiente regulatório.  

Não se pode confundir o compliance com o mero cumprimento de regras formais 

e informais, sendo o seu alcance bem mais amplo, ou seja, “é um conjunto de 

regras, padrões, procedimentos éticos e legais, que, uma vez definido e 

implantado, será a linha mestra que orientará o comportamento da instituição no 

mercado em que atua, bem como a atitude dos seus funcionários” (CANDELORO; 

RIZZO; PINHO, 2012, p. 30 apud RIBEIRO; DINIZ, 2015, p.88). 

Sob esse enfoque, conforme esclarecem os mesmos autores, os objetivos da 

implantação do compliance são inúmeros, destacando-se: 
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[C]umprir com a legislação nacional e internacional, além das regulações do 

mercado e das normas internas da empresa; prevenir demandas judiciais; obter 

transparência na condução dos negócios; “salvaguardar a confidencialidade da 

informação outorgada à instituição por seus clientes”; evitar o conflito de 

interesse entre os diversos atores da instituição; “evitar ganhos pessoais indevidos 

por meio da criação de condições artificiais de mercado, ou da manipulação e uso 

da informação privilegiada”; evitar o ilícito da lavagem de dinheiro; e, por fim, 

disseminar na cultura organizacional, por meio de treinamento e educação, os 

valores de compliance (CANDELORO; RIZZO, 2012, p. 37-38, apud RIBEIRO; 

DINIZ, 2015, p. 89). 

Estar em compliance, portanto, “é manter-se em conformidade com as leis e padrões 

éticos, agindo de maneira preventiva, tentando antecipar condutas reprováveis e criando 

mecanismos para evitar ações que possam deixar a empresa em desconformidade com o 

conjunto de normas e preceitos éticos reguladores de sua atividade” (OLIVEIRA; AGAPITO; 

MIRANDA, 2017, p. 367).  

E assim, a concepção de compliance, antes restrita às questões regulatórias e legais, 

tem ganhado contornos mais flexíveis, passando a englobar “ética, sustentabilidade, cultura 

corporativa, risco cibernético, gerenciamento de dados e informações de clientes, cadeia de 

suprimentos, entre outros diversos riscos emergentes” (KPMG, 2018, p. 4). Do ponto de vista 

prático, a função de compliance adquire novas divisas, debruçando-se não só sobre aspectos 

relativos à conformidade corporativa, como também sobre questões relacionadas à cultura da 

ética e da integridade. Surge, então uma segunda questão: o que é integridade e como ela se 

relaciona com o compliance? 

Segundo Killinger (2010 apud ZENKER, 2019, p.46) “[e]m geral, quando se pensa 

na palavra integridade, é estabelecida uma relação direta com valores consolidados a partir de 

conceitos extraídos da ética e da moralidade”. Para DeGeorge (1993 apud BROWN, 2005, p. 

4-5) “acting with integrity is the same as acting ethically and morally”.  

Todavia, apesar de intimamente relacionados, os conceitos de ética e integridade 

não devem ser sinonimizados, ocupando espectros distintos no campo da conduta e do 

comportamento humanos. Enquanto a ética traz conotações mais filosóficas e intangíveis, a 

integridade se preocupa mais com o comportamento diário dos indivíduos e com o processo de 

tomada de decisão (HUBERTS, 2014 apud ZENKNER, 2019). 

Fato é que, tal como o compliance, não há um conceito normativo e acabado sobre 

o que seja integridade. O que há, são um conjunto de conceitos que, individualmente, 

contribuem para a compreensão mais substancial do que seja a integridade, não como substituta 

para a ética, mas como um complemento relevante. (BROWN, 2005). Dentre os vários 
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significados que se pode atribuir ao termo integridade a noção que advém de sua etimologia é 

certamente basilar e substancial, servindo como ponto de partida para qualquer análise ulterior.  

Derivada do vocábulo integer, que no latim significa integral, ou inteiro, a noção 

de integridade se associa à concepção de inteireza, de completude (ZEKNER, 2019, p. 47). A 

noção do inteiro, por sua vez, é indissociável da noção de partes, tal que, só há o todo se 

existirem as partes que o compõe.  

Wholeness, of course, always implies the presence of parts, so integrity requires 

not only wholeness, but also the right relationships among the parts of a whole. 

To create integrity, therefore, is to integrate the parts into a whole (BROWN, 

2005, p. 5). 

Como se poderia pensar, no entanto, integridade nem sempre foi um conceito 

associado à moral e a ética, e sua compreensão, até os dias atuais, transita por inúmeras 

dimensões da vida e da ciência12. Ademais, por ser um conceito rico e complexo, seus 

significados nem sempre se encaixam perfeitamente. 

 Nesse sentido, do ponto de vista prático, o conceito de integridade pode ser usado 

como uma noção moral chave mais tranquilamente em alguns contextos que em outros, sendo 

que, no campo privado do indivíduo, constitui uma verdadeira marca da excelência moral 

(LUIJK, 2004). 

Do ponto de vista individual, uma pessoa íntegra é aquela que não está dividida, ou 

seja, que está inteira de caráter, com todas as peças funcionando bem e realizando suas funções 

de acordo com os mesmos padrões éticos, independente das circunstâncias de contorno 

(ZENKNER, 2019). Igualmente, no domínio da Administração Pública, donde atribuições e 

poderes coletivos são delegados aos servidores públicos, a integridade enquanto baliza moral é 

inquestionável e esperada (LUIJK, 2004, p.39). 

 Seja no domínio público, seja no domínio privado a integridade representa uma 

espécie de valor social, que poderia ser descrito como uma responsabilidade conscientemente 

aceita de assegurar o equilíbrio adequado entre as atitudes e práticas diárias vis-à-vis 

expectativas sociais a direitos e valores de todas as partes relacionadas (LUIJK, 2004, p. 43). 

Do ponto de vista corporativo, por sua vez, o desafio da integridade seria assegurar 

a consistência entre os valores corporativos e as condutas individuais. Para tanto, a missão da 

organização deve expressar um propósito tão sólido e eticamente alinhado13, que sirva de baliza 

 
12 “Its first meaning was physical: wholeness, intactness, or not being violated. It can be said of the body, 

left untouched in the fistfight” (LUIJK, 2004, p.39). 

 
13 Denominado por Brown (2005, p. 11) worthwhile. 
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para as decisões individuas, tal que seja possível antecipar que, quando uma decisão estiver 

alinhada à missão da organização, estará correta e perfeita do ponto de vista ético. Sob essa 

ótica, para que uma organização tenha integridade, ela deve possuir um conjunto de valores 

consolidados capazes de guiar as decisões de seus membros de maneira confiável (BROWN, 

2005) e eticamente alinhada.  

Para Paine (1994), em um contexto corporativo não é possível dissociar a integridade 

individual da integridade organizacional: 

Many people resist acknowledging the influence of organizational factors on 

individual behavior – especially on misconduct – for fear of diluting people’s 

sense of personal moral responsibility. But this fear is based on a false dichotomy 

between holding individual transgressors accountable and holding “the system” 

accountable. Acknowledging the importance of organizational context need not 

imply exculpating individual wrongdoers. To understand all is not to forgive all. 

(PAINE, 1994, p. 109) 

 

De igual modo, Pulay (2014, p. 134) destaca que “in the sense of organizational 

management, integrity means that an organisation has a positive, sound set of values that are in 

line with social expectations and it works in accordance with these values”, e sob essa 

perspectiva, torna a organização mais resistente aos riscos de corrupção. Por outro lado, a 

integridade não se limita em preservar as organizações da corrupção, contribuindo para a 

prevenção de quaisquer condutas indevidas, tais como fraude e nepotismo. 

O olhar abrangente com que Pulay (2014) concebe a integridade nas organizações 

a aproxima do conceito mais amplo de compliance – apresentado em excertos anteriores nesta 

seção – de modo a incorporar tanto aspectos de conformidade, quanto de conduta e ética. E 

nessa ótica, a conceituação assentada pelo autor é por demais lúcida para não ser replicada ipsis 

litteris: 

[o]rganisational integrity means the operation of an organisation in adherence to 

the rules applicable to it and to the values and principles defined by or for it. 

(PULAY, 2014, p. 135) 

Por fim, quando analisado sob o espectro da Administração Pública, o conceito de 

integridade adquire contornos específicos, tendo no centro a noção de interesse público. Assim 

discorre a OCDE (2017, p. 7) na publicação Public integrity: a strategy against corruption: 

Public integrity refers to the consistent alignment of, and adherence to, shared 

ethical values, principles and norms for upholding and prioritising the public 

interest over private interests in the public sector. 

Seja qual for a concepção que se dê à integridade e ao compliance, no entanto, não 

há dúvidas que a corrupção seja uma prática diametralmente oposta a ambos os conceitos, nem 

que as iniciativas de prevenção e combate à corrupção são correlatas aos institutos da 

integridade e do compliance. E não é necessário um esforço teórico muito denso para a 
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compreensão do porquê: independente do contorno dado aos temas, onde houver corrupção não 

haverá integridade e/ou compliance. 

A strategy based on integrity holds organizations to a more robust standard. 

While compliance is rooted in avoiding legal sanctions, organizational integrity 

is based on the concept of self-governance in accordance with a set of guiding 

principles. From the perspective of integrity, the task of ethics management is to 

define and give life to an organization’s guiding values, to create an environment 

that supports ethically sound behavior, and to instill a sense of shared 

accountability among employees. The need to obey the law is viewed as a positive 

aspect of organizational life, rather than an unwelcome constraint imposed by 

external authorities. (PAINE, 1994, p. 111) 

De igual modo, poder-se-ia argumentar que, na perspectiva da Administração 

Pública um dos objetivos centrais do compliance é a prevenção e combate aos crimes de 

corrupção, com o fim último de promover uma melhoria na qualidade de vida da população a 

partir da aplicação adequada dos recursos por parte do Estado. (ALVES; PINHO, 2017)  

Por fim, em meio a tantas compreensões acerca do que seja compliance e 

integridade, este autor reserva-se o espaço para trazer à baila, reflexões próprias quanto à 

compreensão dos respectivos institutos, suas aplicações práticas e suas relações, a fim de 

contribuir, quiçá, para a cognição mais clara e uníssona do tema.  

Apesar de relevantes, as interpretações conceituais acerca da integridade e do 

compliance, per si, não contribuem concretamente para a solução dos problemas reais 

vivenciados pelas corporações e pelos governos. Resta ainda compreender o que de fato os 

institutos representam na prática, quando analisados no bojo das organizações e, para tanto, faz-

se indispensável traduzir as concepções teóricas compiladas alhures, em concepções aplicadas 

e mais precisamente aderentes ao modus operandi das organizações. 

Nesse sentido, quando observado no contexto real das organizações, o compliance 

pode ser compreendido como uma função organizacional específica, que assim como as demais 

(função de gestão de pessoas, função financeira, dentre outras) deve estar diretamente 

relacionada ao negócio central da organização. Noutros termos, em perspectiva aplicada, o 

compliance se traduz em uma função organizacional especializada, a qual se poderia denominar 

‘função de compliance’ 

 Concretamente, a função de compliance pode ser concebida como um conjunto de 

práticas organizacionais, materializadas em estruturas e instrumentos específicos, geralmente 

organizados sob a forma de programa ou sistema, que se destinam à gestão da ética e à gestão 

da conformidade, com o objetivo de promover um ambiente de integridade organizacional.  

A partir deste recorte, a função de compliance não deve ser compreendida com 

sinônimo de programa ou sistema de compliance. Sua conotação é mais ampla e genérica, de 
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modo que os programas ou sistemas de compliance são os meios para a sua implementação, 

representando a forma como as estruturas e os instrumentos de compliance se organizam no 

âmbito das corporações. Em outras palavras, os programas ou sistemas de compliance são 

ferramentas de implementação da função de compliance, representando tão somente, a forma 

como essa função se estrutura no âmbito das organizações. 

Em suma, o compliance nas organizações se traduz em uma função organizacional 

especializada, que se materializa em estruturas e instrumentos específicos, organizados em 

programas ou sistemas de compliance que, a partir da gestão da ética e da gestão da 

conformidade, tem por horizonte assegurar a integridade corporativa. Nessa perspectiva, a 

integridade é o horizonte a ser alcançado pela função de compliance que, para alcançá-lo, se 

dedica a dois objetos principais de trabalho: a gestão da ética e a gestão da conformidade. 

2.3 GESTÃO DE RISCOS  

Ao fim e ao cabo, quase tudo se resume a riscos! 

Conforme destaca o COSO14 (2007, p. 3), na obra Gerenciamento de Riscos 

Corporativos – Estrutura Integrada, doravante denominada COSO ERM, “a premissa inerente 

ao gerenciamento de riscos corporativos é que toda organização existe para gerar valor às partes 

interessadas”. 

Todas as organizações enfrentam incertezas, e o desafio de seus administradores 

é determinar até que ponto aceitar essa incerteza, assim como definir como essa 

incerteza pode interferir no esforço para gerar valor às partes interessadas. 

(COSO, 2007, p. 3) 

Aplicável a todos os tipos de organização, a gestão de riscos deve contribuir para a 

sustentabilidade e perenidade organizacional, com foco nos objetivos estratégicos 

estabelecidos. Por outro lado, assim como o compliance, a função gestão de riscos está 

intimamente relacionada à governança corporativa, constituindo-se elemento sine qua non à 

boa governança. Em outras palavras, ao fornecer garantias de que os objetivos organizacionais 

serão cumpridos dentro dos níveis aceitos de risco residual, a gestão de riscos suporta as 

instâncias de governança na condução da estratégia corporativa e na prevenção à fraude e 

corrupção. 

O risco, em si, é inerente a qualquer atividade, e sob um enfoque mais ampliado, 

pode envolver tanto perdas como oportunidades. Quanto a este aspecto, assim destaca o 

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, em seu referencial Gerenciamento de Riscos 

Corporativos (2007, p. 11): 

 
14 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. 



31 
 

 

O termo risco é proveniente da palavra risicu ou riscu, em latim, que significa 

ousar (to dare, em inglês). Costuma-se entender “risco” como possibilidade de 

“algo não dar certo”, mas seu conceito atual envolve a quantificação e 

qualificação da incerteza, tanto no que diz respeito às “perdas” como aos 

“ganhos”, com relação ao rumo dos acontecimentos planejados, seja por 

indivíduos, seja por organizações. 

 

Na prática, o conceito de risco está intimamente associado ao conceito de incerteza 

e ignorância, que na concepção do IBGC (2007, p. 11) podem ser assim conceituados: 

Risco: 

Evento futuro identificado, ao qual é possível associar uma probabilidade de 

ocorrência. 

 

Incerteza:  

Evento futuro identificado, ao qual não é possível associar uma probabilidade de 

ocorrência; 

 

Ignorância:  

Eventos futuros que, no momento da análise, não poderão sequer ser 

identificados, muito menos quantificados15. 

Na mesma linha, o COSO (2007) associa o conceito de riscos à dualidade perdas-

oportunidades, sob a concepção de riscos positivos e negativos. Os que geram impacto negativo 

representam riscos que podem limitar ou impedir a criação de valor, ou ainda destruir o valor 

existente. Os de viés positivo, por seu turno, impactam favoravelmente a criação ou preservação 

de valor, representando oportunidades para a organização (COSO, 2007).  

A gestão de riscos, por sua vez, consiste na atuação sistemática e planejada da 

organização sobre os eventos de risco, a partir de um processo estruturado, capaz de captar e 

tratar potenciais eventos agregadores ou destruidores de valor, de modo a potencializar 

oportunidades e minimizar prejuízos. Na prática, a gestão de riscos pode se basear em diversos 

modelos de referência, tratados pela literatura como estruturas de gestão de riscos, dentre as 

quais se destacam o COSO (2007) e a ABNT ISO 31000 (2018).   

Para o COSO (2007) o gerenciamento de riscos é constituído por oito componentes 

inter-relacionados, diretamente integrados com o processo de gestão. São eles: 

Ambiente Interno: 

 O ambiente interno compreende o tom de uma organização e fornece a base pela 

qual os riscos são identificados e abordados pelo seu pessoal, inclusive a filosofia 

de gerenciamento de riscos, o apetite a risco, a integridade e os valores éticos, 

além do ambiente em que estes estão. 

 

 
15 Exemplo: eventos decorrentes de sistemas complexos como o climático – as conseqüências do 

aquecimento global são imprevisíveis (FABER; MANSTETTEN; PROOPS, 1996, p. 209-211, apud 

IBGC, 2007). 
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Fixação de Objetivos:  

Os objetivos devem existir antes que a administração possa identificar os eventos 

em potencial que poderão afetar a sua realização. O gerenciamento de riscos 

corporativos assegura que a administração disponha de um processo 

implementado para estabelecer os objetivos que propiciem suporte e estejam 

alinhados com a missão da organização e sejam compatíveis com o seu apetite a 

riscos. 

 

Identificação de Eventos:  

Os eventos internos e externos que influenciam o cumprimento dos objetivos de 

uma organização devem ser identificados e classificados entre riscos e 

oportunidades. Essas oportunidades são canalizadas para os processos de 

estabelecimento de estratégia. 

 

Avaliação de Riscos:  

Os riscos são analisados, considerando-se a sua probabilidade e o impacto como 

base para determinar o modo pelo qual deverão ser administrados. Esses riscos 

são avaliados quanto à sua condição de inerentes e residuais. 

 

Resposta a Risco: 

 A administração escolhe as respostas aos riscos - evitando, aceitando, reduzindo 

ou compartilhando - desenvolvendo uma série de medidas para alinhar os riscos 

com a tolerância e com o apetite a risco. 

 

Atividades de Controle: 

Políticas e procedimentos são estabelecidos e implementados para assegurar que 

as respostas aos riscos sejam executadas com eficácia. 

 

Informações e Comunicações: 

As informações relevantes são identificadas, colhidas e comunicadas de forma e 

no prazo que permitam que cumpram suas responsabilidades. A comunicação 

eficaz também ocorre em um sentido mais amplo, fluindo em todos níveis da 

organização. 

 

Monitoramento: 

A integridade da gestão de riscos corporativos é monitorada e são feitas as 

modificações necessárias. O monitoramento é realizado através de atividades 

gerenciais contínuas ou avaliações independentes ou de ambas as formas. 

(COSO, 2007, p. 6). 

Sob essa ótica o gerenciamento de riscos é um processo multidirecional e interativo, 

segundo o qual todos os componentes se influenciam mutuamente e se relacionam com os 

objetivos organizacionais. Os objetivos, por sua vez, se congregam em objetivos estratégicos, 

operacionais, de comunicação e de conformidade, e se agrupam por níveis organizacionais 

(COSO, 2007). 
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O relacionamento entre as três dimensões mencionadas – objetivos organizacionais, 

componentes do gerenciamento de riscos e níveis organizacionais – é representado em uma 

matriz tridimensional na forma de cubo, que retrata a concepção interativa do modelo COSO 

ERM. Vide Figura 3. 

 

    Figura 3. Gestão de Riscos – Cubo COSO ERM 

       Fonte: COSO (2007, p. 7) 

 

A norma ISO 31000 (2018), por sua vez, estabelece um conjunto de princípios e 

diretrizes, necessários para que a gestão de riscos seja eficaz, sistemática, transparente e 

confiável, dentro de qualquer escopo e contexto. Na concepção da ISO, a estrutura de gestão é 

a chave para o gerenciamento eficaz de riscos, na medida em que, fornece os fundamentos e 

arranjos necessários para incorporá-la em toda a organização.  

Sob essa ótica, o processo de gestão de riscos se estratifica em três macro etapas, 

quais sejam: estabelecimento do contexto, processo de avaliação de riscos e tratamento de 

riscos. O processo de avaliação de riscos, por seu turno, se subdivide em identificação de riscos, 

análise de riscos, e avaliação de riscos (ABNT, 2018), conforme esclarece a figura a seguir:  
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Figura 4. Processo de Gereciamento de Riscos ISO 31.000:2018 

 

                                        Fonte: ABNT (2018, p. 9) 

 

Assim, uma vez identificados, analisados e avaliados, o tratamento ao risco envolve 

a seleção e implementação de uma ou mais opções16 de intervenção, que podem incluir mitigar, 

compartilhar, evitar ou até mesmo aceitar o risco, sendo que o resultado do tratamento 

implementado é o denominado risco residual (ABNT, 2018).  

 

 
16 São opções de tratamento de risco, segundo a norma ISO 31000 (ABNT, 2018, p. 14): 

— evitar o risco ao decidir não iniciar ou continuar com a atividade que dá origem ao risco; 

— assumir ou aumentar o risco de maneira a perseguir uma oportunidade; 

— remover a fonte de risco; 

— mudar a probabilidade; 

— mudar as consequências; 

— compartilhar o risco (por exemplo, por meio de contratos, compra de seguros); 

— reter o risco por decisão fundamentada. 
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3 DIRETRIZES E LEGISLAÇÃO DE INTEGRIDADE E ANTICORRUPÇÃO: AS 

MELHORES PRÁTICAS E AS REGRAS DO JOGO.  

Objetos de pesquisa deste trabalho, a discussão teórica mais ampla em torno da Lei 

de Responsabilidade das Estatais e das ACI Guidelines, pavimenta o caminho para uma 

discussão sólida dos resultados da pesquisa. A compreensão dos aspectos centrais da Lei 

Anticorrupção, por seu turno, contribui para a cognição mais ampliada do contexto institucional 

em que fora concebida a Lei das Estatais, esta última, publicada menos de três anos após a 

entrada em vigor da também denominada Lei da Empresa Limpa17.  

Não obstante, por também se aplicar às empresas estatais, a discussão mais apurada 

da Lei Anticorrupção auxilia na compreensão do ambiente institucional de fomento à 

integridade e compliance no Brasil.  

3.1 A LEI ANTICORRUPÇÃO: FOCO NAS EMPRESAS 

Há muito, o compliance deixou de ser um princípio norteador da atividade 

empresarial e se tornou exigência concreta do ordenamento jurídico de diversos países. Desde 

o Foreign Corrupt Practices Act – FCPA (de 1977) nos Estados Unidos, passando pelo UK 

Bribery Act no Reino Unido (de 2011), a estruturação e implementação de programas de 

integridade têm se tornado uma demanda indispensável. No Brasil, as tratativas acerca da 

integridade corporativa e do compliance – enquanto funções estratégicas e permanentes no 

âmbito das organizações – foi um pouco mais tardia, tendo como gatilho principal a entrada em 

vigor da Lei Anticorrupção já nos idos de 2013.  

 Resposta aos sucessivos e estarrecedores escândalos de fraude e corrupção 

revelados na última década, a Lei Anticorrupção inova ao inserir no ordenamento jurídico 

nacional a possibilidade de responsabilização administrativa de pessoas jurídicas pela prática 

de atos lesivos em desfavor da administração pública nacional e estrangeira, estabelecendo 

penalidades de cunhos pecuniário e reputacional. 

 No âmbito das sanções de caráter pecuniário, a Lei Anticorrupção institui multa, 

no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento bruto do último 

exercício anterior à instauração do Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. Na 

impossibilidade de mensuração do faturamento bruto a que se refere o art. 6º, inciso I, para fins 

 
17  A Lei nº 12.846 de 2013, conhecida como Lei Anticorrupção, também é frequentemente denominada 

Lei da Empresa Limpa ou Lei da Integridade Empresarial. 
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de aplicação dos percentuais mencionados alhures, a multa a ser fixada, será de 6 mil a 60 

milhões de reais. 

Art. 6o Na esfera administrativa, serão aplicadas às pessoas jurídicas consideradas 

responsáveis pelos atos lesivos previstos nesta Lei as seguintes sanções: 

I - multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) 

do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do 

processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à 

vantagem auferida, quando for possível sua estimação; e 

[...] 

§ 4o Na hipótese do inciso I do caput, caso não seja possível utilizar o critério do 

valor do faturamento bruto da pessoa jurídica, a multa será de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais) a R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais). 

Como sanção reputacional, a Lei Anticorrupção prevê a publicação extraordinária 

da decisão condenatória que, segundo os termos do art. 6º, §5º, se dará na forma de publicação 

de extrato de sentença em meios de comunicação de grande circulação, no próprio 

estabelecimento da infratora, e em seu sítio eletrônico. Válido também recortar: 

Art. 6o Na esfera administrativa, serão aplicadas às pessoas jurídicas consideradas 

responsáveis pelos atos lesivos previstos nesta Lei as seguintes sanções: 

[...] 

II - publicação extraordinária da decisão condenatória. 

 

§ 5o  A publicação extraordinária da decisão condenatória ocorrerá na forma de 

extrato de sentença, a expensas da pessoa jurídica, em meios de comunicação de 

grande circulação na área da prática da infração e de atuação da pessoa jurídica 

ou, na sua falta, em publicação de circulação nacional, bem como por meio de 

afixação de edital, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, no próprio 

estabelecimento ou no local de exercício da atividade, de modo visível ao público, 

e no sítio eletrônico na rede mundial de computadores. 

A responsabilização das empresas na esfera administrativa, no entanto – seja por 

multa ou publicação extraordinária da sentença condenatória –, não afasta a possibilidade de 

sua responsabilização na esfera judicial18, âmbito no qual as sanções adquirem caráter ainda 

mais gravoso, compreendendo desde o perdimento de bens, direitos e valores, até a dissolução 

compulsória da pessoa jurídica. 

Assim estabelece o art. 19 da Lei Anticorrupção: 

Art. 19.  Em razão da prática de atos previstos no art. 5o desta Lei, a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, por meio das respectivas Advocacias 

Públicas ou órgãos de representação judicial, ou equivalentes, e o Ministério 

Público, poderão ajuizar ação com vistas à aplicação das seguintes sanções às 

pessoas jurídicas infratoras: 

 

18 Vide, art. 18 da Lei Anticorrupção: 

“Art. 18. Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não 

afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial.” 
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I - perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou 

proveito direta ou indiretamente obtidos da infração, ressalvado o direito 

do lesado ou de terceiro de boa-fé; 

II - suspensão ou interdição parcial de suas atividades; 

III - dissolução compulsória da pessoa jurídica; 

IV - proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou 

empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras 

públicas ou controladas pelo poder público, pelo prazo mínimo de 1 (um) 

e máximo de 5 (cinco) anos 

A dissolução compulsória, por seu turno, se dará tão somente em situações 

excepcionalíssimas, donde restar comprovado a constituição da pessoa jurídica para ocultar ou 

dissimular interesses ilícitos, bem como a sua utilização habitual para a promoção de atos 

espúrios (BRASIL, 2013). 

§ 1o A dissolução compulsória da pessoa jurídica será determinada quando 

comprovado: 

I - ter sido a personalidade jurídica utilizada de forma habitual para facilitar 

ou promover a prática de atos ilícitos; ou 

II - ter sido constituída para ocultar ou dissimular interesses ilícitos ou a 

identidade dos beneficiários dos atos praticados.  

(BRASIL, 2013) 

De igual modo, a lei inova ao estabelecer sanções especificamente direcionadas às 

pessoas jurídicas sem, no entanto, afastar a possibilidade de responsabilização das pessoas 

físicas praticantes dos atos lesivos em outras esferas jurisdicionais. 

Ao direcionar a responsabilidade para as pessoas jurídicas que se relacionam com 

a Administração Pública, o legislador imputa a elas a responsabilidade direta pela atuação 

daqueles que diligenciam em seu nome, seja na condição de empregado, seja na condição de 

terceiro. Por outro lado, reconhece os esforços da pessoa jurídica na prevenção de atos lesivos, 

estabelecendo a existência de Programas de Integridade (ou Compliance) como elemento 

mitigador das penalidades estabelecidas. Quanto a esse ponto, assim esclarecem o inciso X e o 

parágrafo único do art. 7º da Lei nº 12.846 de 2013: 

Art. 7o Serão levados em consideração na aplicação das sanções: 

VIII - a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, 

auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de 

códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica; 

 

Parágrafo único.  Os parâmetros de avaliação de mecanismos e 

procedimentos previstos no inciso VIII do caput serão estabelecidos em 

regulamento do Poder Executivo federal. 

Sob essa perspectiva, a lei institucionaliza a obrigação das companhias em investir 

na estruturação de Programas minimamente robustos de Integridade e Compliance, que serão 
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avaliados com base nos critérios estabelecidos pelo art. 42 do Decreto nº 8.420 de 18 de março 

de 2015, servindo de base para a redução de eventuais penalidades. 

A necessidade de se estruturar e manter mecanismos e instrumentos de compliance, 

por sua vez, não se limita à Lei Anticorrupção, encontrando guarida em uma série de outras 

legislações nacionais e internacionais, como os já mencionados FCPA, nos Estados Unidos, e 

UK Bribery Act, na Inglaterra, além de convenções internacionais, a exemplo da Convenção 

sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações 

Comerciais Internacionais da OCDE. 

 

Quadro 3. Principais Convenções Internacionais de Combate à Corrupção 

     

Fonte: Lopes Júnior, Câmara e Rocha (2018, p. 698) 

 

3.2 A LEI DE RESPONSABILIDADE DAS ESTATAIS 

Editada para regulamentar o art. 173, §1º da Constituição da República de 1988, a 

Lei nº 13.303 de 2016 – Lei das Estatais ou Lei de Responsabilidade das Estatais – dispõe sobre 

o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias.  

Assim vocaliza o artigo constitucional supramencionado, cuja reprodução se faz 

necessária para a compreensão do alcance e escopo da lei ora analisada, in verbis: 

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta 

de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos 

imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme 

definidos em lei. 

§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa 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:           
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I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade; 

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

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

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

observados os princípios da administração pública;           

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

fiscal, com a participação de acionistas minoritários; 

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

administradores.   

(BRASIL, 1988, grifo nosso) 

Para Fortini e Sherman (2016, p. 174), “[o] desnudamento de sucessivos escândalos 

de corrupção na Administração Pública brasileira tem provocado, como um de seus efeitos, a 

edição de diplomas legais que visam suprir lacunas legais, como se percebe da Lei 

Anticorrupção” e da Lei das Estatais, partindo do pressuposto de que o ordenamento jurídico 

ainda pode ser incrementado com novidades capazes de promover avanços na prevenção e no 

combate à corrupção. 

Nesse contexto, inspirada pelos ares de renovação nacional e pela bandeira de 

prevenção e combate à corrupção, sobressai na Lei das Estatais a preocupação com a 

governança e a integridade corporativa, impulsionando a adoção de práticas de transparência, 

compliance, gestão de riscos e controles internos. Tais regras e diretrizes são essenciais “para 

guiar, daqui para frente, a estruturação e a atuação das empresas estatais, mitigando tanto quanto 

possível as possibilidades de desvio e garantindo um ambiente minimamente seguro para o 

desenvolvimento de seus negócios e para a prestação de serviços”. (FORTINI; SHERMAN, 

2016, p. 175)  

Do ponto de vista de sua extensão, submetem-se ao regime da Lei das Estatais “toda 

e qualquer empresa pública e sociedade de economia mista da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios que explore atividade econômica de produção ou comercialização de 

bens ou de prestação de serviços, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de 

monopólio da União” (BRASIL, 2016a). Submetem-se ainda, ao regime da lei, as sociedades 

de propósito específico, que sejam controladas pelas empresas públicas ou sociedades de 

economia mista supramencionadas.  

Nota-se, portanto, que a Lei nº 13.303 de 2016 optou por estender seus tentáculos 

a todas as empresas estatais, alcançando não só as exploradoras de atividade econômica, como 

também aquelas cuja missão volta-se à seara dos serviços públicos (FORTINI; SHERMAN, 

2016). 
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Em um escopo mais amplo, apesar de não ser objeto de aplicação direta das 

diretrizes e regras da Lei nº 13.303 de 2016, as empresas privadas em que as companhias 

estatais tenham participação sofrem reflexos indiretos da lei. Isso pois, a despeito de não prever 

aplicação direta de seus dispositivos, a Lei das Estatais estabelece que nas participações em 

sociedade empresarial em que a empresa pública, a sociedade de economia mista e suas 

subsidiárias não detenham o controle acionário, as companhias estatais investidoras, deverão 

adotar, no dever de fiscalizar, práticas de governança e controle compatíveis à complexidade 

dos negócios de que são partícipes, observados critérios de relevância, materialidade e riscos. 

Nota-se, portanto, a significativa abrangência da norma em estudo, cujas diretrizes 

de governança corporativa se aplicam a um amplo universo de companhias estatais, assim como 

de suas subsidiárias e empresas investidas, ainda que não controladas. 

A despeito de dispor de sua aplicação genérica a todo o universo de empresas 

mencionadas no excerto anterior, a própria lei estabelece exceções explícitas, direcionando a 

aplicação de seus dispositivos às realidades específicas dos diferentes grupos de companhias 

estatais. Dentre as exceções estabelecidas pela própria norma, destaca-se o regime de 

governança corporativa de que trata o Título I da lei, cuja aplicação integral não é imediata a 

todas as empresas públicas e sociedades de economias mista. Assim dispõe o §1º do art 1º: 

§ 1º O Título I desta Lei, exceto o disposto nos arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 11, 

12 e 27, não se aplica à empresa pública e à sociedade de economia mista que 

tiver, em conjunto com suas respectivas subsidiárias, no exercício social anterior, 

receita operacional bruta inferior a R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais) 

Noutros termos, as diretrizes de governança corporativa estabelecidas no Título I 

da lei, aplicam-se integralmente apenas às companhias estatais de grande porte, com receita 

operacional bruta anual superior a R$ 90 milhões. Para as demais, consideradas de pequeno 

porte pelo legislador, aplicam-se tão somente as regras estabelecidas nos arts. 2º a 8º, 11, 12 e 

27. 

A exceção estabelecida no bojo do §1º do art. 1º, no entanto, não é absoluta e tão 

pouco simboliza a desnecessidade da adoção e amadurecimento da governança corporativa no 

âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista de menor porte. Tanto o é, que 

o §3º do mesmo art. 1º, autoriza os Poderes Executivos controladores a estabelecerem via ato 

regulamentar próprio, as regras específicas de governança aplicáveis às companhias estatais de 

pequeno porte sob sua égide. Assim vocaliza o mencionado dispositivo: 
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Art. 1º [...] 

§ 3º Os Poderes Executivos poderão editar atos que estabeleçam regras de 

governança destinadas às suas respectivas empresas públicas e sociedades 

de economia mista que se enquadrem na hipótese do § 1º, observadas a 

diretrizes gerais desta Lei. 

Não bastasse, o § 4º do art. 1º estabelece que a não edição dos atos mencionados no 

§3º – via de regra, Decretos do Executivo – em um prazo de 180 dias a partir da publicação da 

lei, implicarão na suspensão da exceção concedida, com imediata aplicação às companhias de 

pequeno porte do respectivo ente de todas as regras estabelecidas no Título I da Lei em questão. 

Assim versa o §4º do art. 1º: 

§ 4º A não edição dos atos de que trata o § 3º no prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias a partir da publicação desta Lei submete as respectivas empresas públicas e 

sociedades de economia mista às regras de governança previstas no Título I desta 

Lei. 

A título de exemplo, no âmbito do Estado de Minas Gerais, o Decreto nº 47.105, de 

16 de dezembro de 2016 dá concretude ao que estabelece o já mencionado art. 1º, §3º da Lei 

das Estatais, dispondo sobre as regras de governança das empresas públicas e sociedades de 

economia mista de pequeno porte de propriedade do Estado. Como decorrência, para as estatais 

mineiras com receita operacional bruta inferior a R$ 90 milhões anuais, prevalecem as regras 

de governança estabelecidas no decreto supramencionado, afastando-se a aplicação integral do 

Título I da Lei das Estatais. 

3.3 AS ACI GUIDELINES: DIRETRIZES EM INTEGRIDE E ANTICORRUPÇÃO 

Publicadas em 2019, as ACI Guidelines foram desenvolvidas pelo Grupo de 

Trabalho de Propriedade Estatal e Técnicas de Privatização da OCDE19 em cooperação com 

outros grupos e unidades internas da organização multilateral, tendo se beneficiado de 

contribuições recebidas de corporações empresarias, representações sindicais, sociedade civil, 

países parceiros e outros stakeholders relevantes (OCDE, 2019b). 

Resultado de um consenso internacional amplamente aceito, as ACI Guidelines são 

largamente inspiradas nos Princípios para Prevenção da Corrupção e Promoção da Integridade 

em Negócios Estatais20, endossados pelos líderes do G20 ainda nos idos de 2018. Na prática, 

constitui o primeiro instrumento internacional a oferecer aos Estados proprietários suporte na 

promoção da integridade e na luta contra a corrupção no espectro das companhias estatais 

(OCDE, 2019a).  

 
19 OECD Working Party on State Ownership and Privatisation Practices. 

 
20 G20 High-Level Principles on Preventing Corruption and Ensuring Integrity in State-Owned 

Enterprises. 
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Organizadas em torno de 4 (quatro) dimensões ou grupo de diretrizes, as ACI 

Guidelines estabelecem recomendações que se estendem da promoção da integridade no âmbito 

do próprio ente controlador, até a promoção da integridade e prevenção à corrupção no nível da 

companhia estatal. A Figura 5 apresenta as quatro dimensões em torno das quais se organizam 

as diretrizes estabelecidas pelo documento. 

 

Figura 5. Dimensões (grupo de diretrizes) das ACI Guidelines - 2019 

 

Das quatro dimensões mencionadas, o grupo de diretrizes contido na Dimensão C 

– terceiro eixo da relação acima – é aquele que trata diretamente das medidas de integridade, 

compliance e anticorrupção no âmbito interno das companhias estatais, recorte a que se dedica 

este trabalho, conforme detalhado adiante na seção metodologia.  

A Dimensão C, por sua vez, integralmente replicada no Anexo I, se estratifica em 

32 recomendações específicas, organizadas em torno de três grandes eixos temáticos, quais 

sejam: i. gestão integrada de riscos; ii. promoção de controles internos, ética e medidas de 

compliance e; iii. autonomia das estatais e seus órgãos decisores. Cada eixo é composto por um 

conjunto de diretrizes objetivas, que contemplam mecanismos, instrumentos, estruturas e 

medidas a serem adotadas pela empresa pública e sociedade de economia mista, como meio 

para a promoção da integridade e prevenção à corrupção.  

Se implementadas, as diretrizes contidas na Dimensão C, propiciam a estruturação 

de um ambiente organizacional mais seguro e menos permissivo a quebras de integridade ou 

práticas de ato de corrupção, preservando a companhia estatal e o capital público e privado nela 

investidos. 
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4 EMPRESAS ESTATAIS E SEUS PARADOXOS: ENTRE O PÚBLICO E O 

PRIVADO. 

Com longa tradição no desenvolvimento de políticas públicas setoriais, a atuação 

empresarial do Estado produz efeitos expressivos sobre um vasto número de setores, afetando 

diretamente indicadores relacionados à vida econômica e social brasileira. O campo de atuação 

das corporações estatais é amplo, abrangendo funções associadas ao mercado de créditos e 

capital, ao desenvolvimento de segmentos industriais intensivos em tecnologia e inovação, à 

matriz energética21, à logística, à pesquisa científica e tecnológica, bem como a outros 

segmentos relevantes para a estratégia nacional (SILVA; SCHMIDT; KLIASS, 2019). 

No Brasil, no 3º trimestre de 2019, havia 203 empresas estatais federais, sendo 46 

de controle direto – 18 dependentes e 28 não dependentes do Tesouro Nacional – e 157 de 

controle indireto da União – todas não dependentes do Tesouro Nacional –, das quais 45 

subsidiárias sediadas no exterior22 (vide Figura 6). Dentre as estatais dependentes, o grau de 

Necessidade de Recursos23 varia de 29 a 100%, sendo que 15 das 18 empresas componentes 

deste rol dependem do Tesouro Nacional para o financiamento de mais de 50% de suas despesas 

totais (BRASIL, 2019). 

O resultado líquido dos conglomerados Caixa, Banco do Brasil, BNDES, Petrobrás 

e Eletrobrás alcançaram a cifra de R$ 85.192 milhões no terceiro trimestre de 2019, com 

crescimento de 70% em relação ao terceiro trimestre do ano anterior, e os dividendos 

provisionados pelas estatais não dependentes para o exercício de 2019 atingem R$ 23.112,50 

milhões (BRASIL, 2019).  

 

 

 

 
21Energia Elétrica, Petróleo e Gás. 

 
22 As empresas sediadas no exterior não estão sujeitas aos regramentos nacionais, como as Leis 

13.303/2016 e 6.404/1976 – para políticas de remuneração, folha de pagamento, orçamento e gestão de 

pessoas – e sim aos normativos do país no qual estão sediadas. 

 
23Conceito: Percentual de despesas não cobertas com as receitas geradas pela empresa. 

 Fórmula: (Despesas Totais*- Receitas Totais**)/ Despesas Totais 

 

*Excluídas as provisões, as despesas com impairment e o resultado negativo de equivalência 

patrimonial. 

 

** Não são incluídas as receitas oriundas de Subvenção do Tesouro Nacional, e é excluído o 

resultado positivo de equivalência patrimonial. 
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Fig. 6. Perfil do controle acionário das Empresas Estatais federais – Brasil  

 

Fonte: Brasil (2019, p.5) 

Nota: dados referentes ao 3º trimestre de 2019 

 

 

Os dados relativos aos ativos totais das empresas estatais federais para o ano de 

2018, apontam um valor na ordem de R$ 4.717,3 bilhões, sendo que 96% desse valor diz 

respeito aos já mencionados conglomerados Caixa, Banco do Brasil, BNDES, Petrobrás e 

Eletrobrás (BRASIL, 2019). Vide Tabela 1. 

Igualmente grandiosos são os números relacionados à geração direta de emprego e 

renda. No terceiro trimestre de 2019, o conjunto das empresas estatais vinculados ao Poder 

Executivo federal possuía um quadro de pessoal efetivo e contratado de mais de 481 mil 

empregados. O resultado, no entanto, é 12,8% menor que o registrado em 2014, quando a série 

histórica atingiu seu auge, com as estatais empregando mais de 550 mil pessoas (BRASIL, 

2019).  
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                             Tabela. 1 Ativos das Empresas Estatais federais - Brasil 

Empresa | Grupo  Ativos Totais (R$ bilhões) 

Grupo BB  1.417,10 

Grupo Caixa  1.264,10 

Grupo BNDES 802,5 

Grupo Petrobras  860,5 

Grupo Eletrobrás  181,2 

Demais 191,9 

Total  4.717,30 

                                    Fonte: Brasil (2019, p.47) 

                                     Notas: dados de 2018 - SIEST 

   

         

 

A nível global, os números também impressionam. Atualmente, mais de 10% das 

2.000 maiores empresas do mundo são controladas por governos, e suas vendas equivalem a 

cerca de 6% do PIB global (KOWALSKI et al., 2013). Dentre as 500 maiores empresas do 

globo24, a participação das Estatais saltou de 9% em 2005 para 23% em 2014, resultado puxado 

especialmente pelo crescimento das estatais chinesas (PwC, 2015). Não obstante, conforme 

ilustrado na Tabela 2, dentre as 10 maiores corporações do mundo, segundo a lista da Fortune 

(2019), 4 são estatais, sendo 3 delas de propriedade do governo chinês. 

 

Tabela 2. Lista das 10 maiores empresas do mundo - 2019 

As 10 maiores Receita anual 

(US$ milhões) 
Propriedade 

1. Walmart 514.405 - 

2. Sinopec Group 414.649 China 

3. Royal Dutch Shell 396.556 - 

4. China National Petroleum 392.976 China 

5. State Grid 387.056 China 

6. Saudi Aramco 355.905 Arábia Saudita 

7. BP 303.738 - 

8. Exxon Mobil 290.212 - 

9. Volkswagen 278.341 - 

10. Toyota Motor 272.612 - 
         Elaboração própria 

         Fonte: Fortune (2019) 

 

 
24 Fortune Global 500: classificação das 500 maiores corporações do mundo.  
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E os dados falam por si só. “Todos esses fatos e números sinalizam a extensão, a 

complexidade e a importância das empresas estatais” (SILVA; SCHMIDT; KLIASS, 2019) 

para a economia brasileira e mundial. Em muitos países, as companhias estatais são os 

principais provedores de serviços essenciais – inclusive serviços públicos – com impacto direto 

na vida dos cidadãos. Por outro lado, desempenham um papel cada vez mais proeminente nos 

mercados internacionais contribuindo para a competitividade da economia (OCDE, 2018). 

No Brasil, em específico, a longa tradição de atuação das empresas estatais, 

conjugada com a ampla diversificação setorial de seu universo de atuação, associado às 

repercussões de suas operações para a economia e o desenvolvimento do país, impõe a 

necessidade de entendimento fundamentado sobre a realidade do conjunto das empresas 

controladas pelo governo (SILVA; SCHMIDT; KLIASS, 2019), bem como de suas 

características institucionais e jurídicas. A prática, no entanto, é mais complexa e sua análise 

requer olhar profundo e abrangente. 

Marcadas por um notável hibridismo entre o público e o privado as empresas 

estatais ocupam posição um tanto quanto sui generis no âmbito da organização administrativa 

do Estado, a tal ponto, que ainda persistem interpretações diversas quanto a sua personalidade 

jurídica, classificação e modus operandi.  

Segundo a OCDE (2019, p. 14)25 empresa estatal é “qualquer entidade corporativa 

reconhecida pela lei nacional como empresa, e na qual o Estado exerça propriedade ou 

controle26”, incluindo-se organizações estatutárias estruturadas por leis específicas cuja 

atividades sejam de natureza predominanetemente econômica. Vide, ipsis litteris: 

State-owned enterprises (SOEs): Countries differ with respect to the range of 

institutions that they consider as state-owned enterprises. Consistent with the 

SOE Guidelines, any corporate entity recognized by national law as an enterprise, 

and in which the state exercises ownership or control, should be considered as an 

SOE. This includes joint stock companies, limited liability companies and 

partnerships limited by shares. Moreover statutory corporations, with their legal 

personality established through specific legislation, should be considered as 

SOEs if their purpose and activities, or parts of their activities, are of a largely 

economic nature. 

(OCDE, 2019a, p. 14) 

 
25 Segundo relata a OCDE (2019), não há uma definição transnacional unificada acerca do que seja 

empresa estatal, de modo que os países diferem em relação ao campo de instituições que consideram 

como tal. 

 
26 “[A]ny corporate entity recognised by national law as an enterprise, and in which the state exercises 

ownership or control” (OCDE, 2019a, p. 14). 
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No Brasil, a terminologia empresa estatal é empregada como gênero conceitual, 

subdividindo-se em duas espécies principais, quais sejam: as empresas públicas e as sociedades 

de economia mista, bem como outras sociedades controladas pelo Estado. 

O termo Empresas Estatais inclui no direito brasileiro três espécies de entidades, 

quais sejam, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, bem como 

aquelas demais sociedades existentes e controladas pela iniciativa privada que 

vieram a ser adquiridas pelo Poder Público sem autorização legislativa específica 

ou sem observar os procedimentos aplicáveis às empresas públicas ou sociedades 

de economia mista. (SCHIRATO, 2005, p. 210) 

Noutros termos, o ordenamento jurídico nacional, particiona a categoria empresa 

estatal em duas subcategorias – empresa pública e sociedade de economia mista –, além das 

subsidiárias, atribuindo a cada uma delas particularidades jurídico-institucionais distintas, 

assim definidas pelo Decreto nº 8945 de 2016: 

 

Quadro 4. Definições de Empresa Estatal conforme Decreto nº 8.945 de 2016 

  Decreto nº 8.945 de 2016 - Regulamenta a Lei de Responsabilidade das Estatais  

  
Empresa Estatal:  

entidade dotada de personalidade 

jurídica de direito privado, cuja 

maioria do capital votante pertença 

direta ou indiretamente à União; 

Empresa Pública: empresa estatal cuja maioria do capital votante 

pertença diretamente à União e cujo capital social seja 

constituído de recursos provenientes exclusivamente do setor 

público; 

 

  

Sociedade de Economia Mista: empresa estatal cuja maioria das 

ações com direito a voto pertença diretamente à União e cujo 

capital social admite a participação do setor privado; 

   

  

Subsidiária: empresa estatal cuja maioria das ações com direito a 

voto pertença direta ou indiretamente a empresa pública ou a 

sociedade de economia mista;   
Elaboração própria 

Fonte: Brasil (2016c) 

 

Nota-se, pois, com base nas definições estabelecidas no Decreto Presidencial, que 

o conceito de empresa estatal, enquanto gênero, é mais amplo, bastando para tal, ser entidade 

da Administração Pública dotada de personalidade jurídica de direito privado com maioria do 

capital votante de propriedade do Estado. 

Espécies do gênero empresa estatal, tanto as empresas públicas como as sociedades 

de economia mista possuem personalidade jurídica de direito privado, distinguindo-se quanto 

à composição e participação do Estado em seu capital social. Nesse tocante, as empresas 

públicas caracterizam-se pela constituição do capital por recursos exclusivamente oriundos do 

setor público, devendo ainda o capital votante pertencer diretamente ao ente federado 
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controlador. A composição societária das sociedades de economia mista, por seu turno, admite 

a participação privada no capital social, com a restrição de que a maioria das ações com direito 

a voto pertençam ao Estado (BRASIL, 2016c). 

As subsidiárias, por sua vez, resultam do desdobramento da estrutura societária das 

empresas públicas e sociedades de economia mista em pessoas jurídicas indiretamente 

controladas pelo Estado, conceituando-se como empresas “cuja maioria das ações com direito 

a voto pertença direta ou indiretamente a empresa pública ou a sociedade de economia mista” 

(BRASIL, 2016c).  

A definição estabelecida pela Lei de Responsabilidade das Estatais, apesar de não 

conflitante com a regulamentada pelo Decreto Presidencial – conforme apresentado alhures –, 

é mais ampla em alguns aspectos, fazendo-se importante trazê-la à baila: 

Empresas Pública: 
Art. 3º Empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito 

privado, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital 

social é integralmente detido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou 

pelos Municípios. 

 

Sociedade de Economia Mista: 

Art. 4º Sociedade de economia mista é a entidade dotada de personalidade 

jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de 

sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à 

União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou a entidade da 

administração indireta. 

(BRASIL, 2016a) 

Em adição ao estabelecido pelo referido Decreto, a Lei reforça a segregação 

patrimonial entre a empresa pública e a Administração Pública direta, explicitando que, a 

despeito de possuir capital social integralmente detido pelo setor público, seu patrimônio é 

próprio e sua gestão independente. Ademais, pormenoriza as características societárias da 

sociedade de economia mista, cuja forma será sempre de sociedade anônima.  

Por outro lado, seja qual for a espécie, o debate acerca das funções das empresas 

estatais, ainda não é pacífico, trazendo à tona a discussão acerca do papel do Estado na 

economia. Na visão de Mello (2002) as sociedades de economia mista, as empresas públicas e 

outras espécies de criaturas engendradas no plano legislativo pelo Estado, configuram-se, ao 

fim e ao cabo, formas subjetivas diversas para implementar as estratégias assumidas como de 

interesse público. Sob esse prisma, a empresa estatal pode ser compreendida como um modelo 

jurídico singular, idealizado e utilizado pelo Estado para a realização de atividades e objetivos 

específicos para os quais a técnica empresarial e suas virtudes, parecem revelar-se instrumentos 

úteis e necessários (PINTO, 2010).  
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 Como fenômeno de origem externa ao setor público, o ato de criação de uma 

empresa estatal, importa na submissão primária da entidade criada às normas comuns, típicas 

do direito privado e aplicáveis às empresas privadas. Seu caráter privado, todavia, não é 

absoluto.  

[É] evidente que as entidades a que deu vida não passam de sujeitos auxiliares 

seus. As finalidades em cujo nome foram instituídas as diretrizes a que devem se 

ajustar e os controles para aferir seu procedimento são, evidentemente, públicos. 

Nem poderia ser de outra forma. Por isto, todas elas são categorizadas, quer 

doutrinária, quer normativamente, como entidades da "Administração indireta" 

(art. 4º do decreto-lei federal nº. 200, de 25.02.67, modificado pelo decreto-lei nº 

900, de 29.09.69, com alterações posteriores); ou seja: "administração pública 

indireta", como é óbvio - e não administração privada indireta.  

(MELLO, 2002, p. 1) 

 Sendo parte da estrutura orgânica da Administração Pública, a submissão da 

empresa estatal a um regime jurídico predominantemente de direito privado, não impede que 

recaiam sobre elas normas próprias27, que excepcionam as normas de direito privado, para 

conformar um regime jurídico próprio das companhias estatais.  Esse conjunto normativo 

específico, formado por normas comuns – aplicáveis às empresas em geral – e normas próprias 

– aplicáveis somente às empresas estatais – particulariza as empresas públicas e as sociedades 

de economia mista como um fenômeno jurídico próprio, seja na ótica do Estado seja na ótica 

do mercado. (PINTO, 2010).  

O conteúdo das normas de direito público, próprias das empresas estatais, produzem 

efeitos concretos sobre as referidas entidades, ora concedendo-lhe privilégios, ora impondo-

lhes restrições. A esse respeito, ao avaliar o processo de ‘autarquização’ das empresas de 

propriedade estatal28, Pinto (2010) argumenta que as normas próprias do regime jurídico das 

empresas estatais, podem ser compreendidas em três espécies distintas, na medida de seus 

efeitos: neutras, restritivas e vantajosas.  

Todo esse plexo normativo, caracterizado por normas comuns e próprias, 

conformam um ambiente complexo e frequentemente antagônico, tintilando entre o público e 

o privado, entre e rigidez e a flexibilidade, entre o Estado e o mercado.  

A existência de normas próprias no regime jurídico das empresas estatais, que 

excepcionam o regime jurídico empresarial que lhes foi adotado, levanta 

problemas que demandam atenção de quem investiga o fenômeno das empresas 

controladas pelo Estado. Há um risco permanente de crise no modelo jurídico da 

 
27 De direito público. 

 
28 Em um cenário donde o arranjo institucional de direito público, próprio do regime das empresas 

estatais, lhes impõe exceção ao regime jurídico estritamente privado. 
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empresa estatal, porque tais normas próprias têm o potencial de ruir a estrutura 

empresarial que dá base a essas entidades estatais.  (PINTO, 2010, p. 216) 

O risco a que se refere Pinto (2010) advém da descaracterização do modelo 

empresarial das companhias estatais pela aplicação excessiva de normas próprias de direito 

público, que terminam por reverter a opção inicial do Estado de utilizar a forma de empresa, 

aproximando as empresas de propriedade estatal do regime jurídico – e por consequência, do 

modus operandi – de direito público. A questão, que fica, portanto, é: até que ponto as normas 

próprias podem incidir sem danificar a forma empresarial que identifica as companhias estatais?  

A resposta a essa questão é nada trivial e demanda a compreensão de um outro 

fenômeno: o campo de atuação das empresas estatais, ou melhor, o espaço econômico-político 

ocupado por tais entidades. 

Na prática, a discussão quanto ao regime jurídico das empresas estatais deriva-se, 

em grande medida, da dicotomia serviço público versus atividade econômica, baliza teórica 

para a edificação do regime próprio das empresas de propriedade estatal (COUTINHO; 

MESQUITA; NASSER, 2019). A dualidade entre o Estado e o mercado, entre interesses 

públicos e privados29, produz efeitos diretos no modelo de governança corporativa das empresas 

estatais, impondo-lhes desafios singulares, também nessa seara. 

A “consideração do problema de agência como central à governança corporativa 

representa o predomínio da lógica do acionista como ator preponderante no comando da 

empresa, em nome de cujos interesses a empresa deve ser gerida” (FONTES-FILHO, 2018, p. 

222). No universo das estatais, no entanto, nem sempre a figura dos acionistas e seus interesses, 

são claramente identificáveis e tampouco convergentes. 

Ao contrário do grupo controlador da empresa privada, o ente governamental 

detentor da propriedade não tem, necessariamente, na maximização do resultado o seu objetivo 

central, abrindo espaço para disputas entre os distintos grupos e coalizões de poder presentes, 

em torno dos objetivos e estratégias a serem perseguidos pela companhia. Nesse contexto, 

torna-se menor a preocupação com minoritários e investidores, dada a capacidade do Estado, 

em capitalizar a empresa (FONTES-FILHO, 2018) 

Enquanto nas empresas privadas o acionista ocupa uma posição central no mapa 

dos stakeholders, nas empresas de propriedade estatal o conjunto de interesses com potencial 

para deslocar a ação e a estratégia das companhias é muito mais amplo. Nesse sentido, qualquer 

que seja o modelo de governança corporativa adotado, ele deve ser capaz de lidar com 

expectativas e influências de um conjunto mais amplo de atores, que avaliam os resultados de 

 
29 Produtora e resultante das obscuridades jurídicas reveladas nos excertos anteriores. 
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maneiras distintas e, em geral, difíceis de conciliar (FONTES-FILHO, 2018). Relevante aqui, 

destacar as considerações de Fortini e Sherman (2016, p. 176): 

Aplicado às empresas estatais, o conceito de governança corporativa se expande 

e se torna mais complexo, na medida em que, por exemplo, devem ser levados 

em consideração não apenas os interesses dos acionistas (onde há) como também 

os dos múltiplos stakeholders, que, em última instância, estão pulverizados na 

coletividade como um todo. 

Ademais, submetidas não só aos normativos gerais da iniciativa privada, como 

também àqueles típicos do regime jurídico de direito público, as empresas estatais devem 

atender a requisitos mais amplos de transparência, prestação de contas, fiscalização e auditoria 

por órgãos de controle. Ao mesmo tempo, lida com limites à contratação de bens, serviços e 

pessoas, dispondo de relativamente baixa autonomia em suas políticas de contratação, demissão 

e remuneração de pessoal, assim como na seleção de fornecedores – especialmente se 

internacionais – e na fixação de seu orçamento de investimentos (FONTES-FILHO, 2018). Não 

obstante, apesar da maior independência conferida pela Lei de Responsabilidade das Estatais, 

a autonomia dos administradores ainda é sensivelmente reduzida, e frequentemente 

contingenciada por decisões políticas. 

Por fim, conforme destaca Fontes-Filho (2018), o papel e o poder de influência dos 

órgãos de controle e dos empregados, é destacadamente maior no universo das companhias 

estatais, constituindo ambos, stakeholders relevantes à governança corporativa. Ademais, além 

dos dilemas enfrentados em decorrência da multiplicidade de interesses presentes em sua 

composição societária, os desafios da governança corporativa no âmbito das empresas estatais 

também passam pelo exercício da propriedade pelo Estado.  

Por um lado, podem ser objeto de interferência indevida e de motivação política 

pelo proprietário, produzindo linhas não muito claras de prestação de contas, falta de 

responsabilização e perdas de eficiência nas operações corporativas. Por outro lado, a falta de 

fiscalização, devido à titularidade passiva ou distante do Estado, pode enfraquecer os incentivos 

para que as companhias estatais e seus empregados trabalhem no melhor interesse da empresa 

e do público em geral, que constituem, em última instância, seus acionistas finais (OCDE, 

2018). 

Destaca ainda a OCDE: 

[F]undamentalmente, as dificuldades de governança corporativa derivam do fato 

de que a prestação de contas pelo desempenho das Empresas Estatais envolve 

uma complexa cadeia de agentes (diretoria, conselho, entidades proprietárias, 

ministérios, o governo e o legislativo), sem beneficiários clara e facilmente 

identificáveis, ou distantes; as partes têm conflitos de interesse intrínsecos que 

podem motivar decisões com base em critérios que não sejam os do melhor 
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interesse da empresa e da sociedade em geral, que constituem seus acionistas 

(OCDE, 2018, p. 12-13). 

Conforme, destaca Yeung (2005, apud FONTES-FILHO, 2018) a governança da 

empresa estatal está sujeita a influências do Estado, do mercado e da sociedade civil – 

influências muito distintas em termos de fontes de poder, valores, racionalidades e normas – 

fato potencialmente gerador de conflitos nas orientações da companhia. 

Nessa seara, [a] definição de práticas e códigos de governança não tem papel 

somente relacionado à eficiência dos mercados, mas também tem papel 

legitimador (Aguilera & Cuervo-Cazurra, 2004; Roe, 2005). Por trás desse papel 

está um ideal de justiça distributiva, em que acionistas minoritários, assim como 

outros stakeholders desfavorecidos pelas instituições vigentes, buscam justificar 

maior controle sobre acionistas controladores e gestores das organizações, 

respaldados na moralidade de tais ações, mesmo que somente restritas à esfera 

econômica. (ROSSONI; MACHADO-DA-SILVA, 2010, p. 179 – grifo nosso) 

 

5 METODOLOGIA 

Conforme destacam Cooper e Schindler (2003) no campo da Administração as 

pesquisas devem ser realizadas com base em investigação sistemática, balizada em critérios 

consistentes, a fim de gerar informações confiáveis que contribuam para a compreensão dos 

fenômenos relacionados às organizações e suas instituições.  

A presente pesquisa, de natureza exploratória e descritiva, investiga os fenômenos 

organizacionais, no caso in situ, relacionados à governança corporativa, integridade e 

anticorrupção nas companhias de propriedade estatal. Na condição de pesquisa bibliográfica e 

documental, o referencial teórico apresentado nos capítulos anteriores dá solidez à análise 

empreendida, cujas principais fontes são a Lei de Responsabilidade das Estatais e as ACI 

Guidelines30. 

 Para a consecução dos objetivos propostos, a técnica adotada envolve a análise 

comparativa entre o sistema de integridade e anticorrupção introduzido pela Lei de 

Responsabilidade das Estatais e as diretrizes contidas nas ACI Guidelines. Noutros termos, a 

análise empreendida se sustenta no estudo da aderência do sistema de integridade e 

anticorrupção introduzido pela Lei das Estatais às melhores práticas propostas pela OCDE, com 

ênfase na promoção da integridade e prevenção à corrupção a nível da empresa estatal.  

 Conforme apresentado no referencial teórico, as ACI Guidelines se estruturam em 

torno de 4 (quatro) dimensões ou grupos de diretrizes, cada qual composta por um conjunto de 

itens e subitens, que constituirão os insumos da análise comparativa a ser desenvolvida. Repisa-

se abaixo, para melhor compreensão, a figura que ilustra as quatro dimensões mencionadas.  

 
30 Vide Anexo I. 
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Figura 7. Dimensões (grupo de diretrizes) das ACI Guidelines - 2019 

 

Dentre as quatro dimensões em torno das quais se organizam as ACI Guidelines, a 

análise a ser desenvolvida neste trabalho se limita à denominada Dimensão C, cujo enfoque é 

direcionado às ações de promoção da integridade e prevenção à corrupção no nível interno das 

empresas estatais, recorte aderente à Lei de Responsabilidade das Estatais, que trata do arranjo 

interno de governança e integridade aplicável às empresas de propriedade estatal. 

Nesse sentido, a metodologia utilizada se concentrará na análise comparativa entre 

as diretrizes contidas nos itens da Dimensão C das ACI Guidelines – denominadas ACI 

Guidelines-Dimensão C – e os dispositivos da Lei de Responsabilidade das Estatais. Para cada 

item analisado, atribuir-se-á as seguintes categorias: aderente, parcialmente aderente e não 

aderente. Como se abstrai dos próprios termos, a categoria aderente será identificada quando a 

Lei das Estatais implementar integralmente as diretrizes contidas no item analisado. Será 

registrada a categoria parcialmente aderente, quando a lei for aderente a fração das diretrizes 

contidas no item analisado, mas não a todas elas. Por fim, será registrada a categoria não 

aderente, quando a lei não apresentar qualquer convergência com as diretrizes contidas no item 

analisado. 

 

6 INTEGRIDADE, COMPLIANCE E ANTICORRUPÇÃO NAS EMPRESAS 

ESTATAIS - A LEI E O ESTADO DA ARTE: ANÁLISE DOS RESULTADOS DA 

PESQUISA. 

 Em linha com os objetivos propostos e com a metodologia externada, apresenta-

se, a seguir, a análise comparativa e a discussão dos resultados da pesquisa, que observará a 

seguinte lógica: quadro resumo, seguido da análise fundamentada. 

 

D
im

en
sã

o
 A Integrity of the 

State

D
im

en
sã

o
 B Exercise of 

State 
Ownership for 
Integrity

D
im
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sã

o
 C Promotion of 

Integrity and 
Prevention of 
Corruption at 
the Enterprise 
Level 

D
im

en
sã

o
 D Accountability 

of State-Owned 
Enterprises and 
of the State 

Elaboração própria  

Fonte: OCDE (2019) 
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Cada quadro resumo conterá o item a ser analisado, o eixo temático ao qual se 

vincula, sua redação original (em língua inglesa) e a tradução de suas principais diretrizes. Em 

seguida a cada quadro resumo, serão apresentadas as análises fundamentadas que examinam a 

aderência da Lei das Estatais às diretrizes contidas no item a que se refere o quadro. Ao final 

de cada análise, serão registradas as conclusões, categorizando a Lei das Estatais como 

aderente, parcialmente aderente, ou não aderente às diretrizes contidas no item analisado. Ao 

final do capítulo, serão apresentados os resultados agregados da análise desenvolvida, 

sintetizados no Quadro 37. 

Feitas tais considerações, prossegue-se para a análise comparativa e discussão dos 

resultados, iniciando-se, naturalmente, pelo item 1.i. 

 

Quadro 5. Redação original e tradução das principais diretrizes do item1.i das ACI Guidelines-

Dimensão C | Eixo. gestão integrada de riscos 

Item analisado:  

Item 1.i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão da 

Análise: 

Aderente  

 

Redação original:  

1. The state should encourage that SOE boards and oversight bodies 

oversee, and that management implements, risk management systems 

commensurate with state expectations and where appropriate in line 

with requirements for listed companies. To this end, the state, acting via 

the ownership entity, should encourage SOEs to take a risk-based 

approach and to adhere, to the extent feasible, to good practices, such 

that: 

i. The risk management system is treated as integral to the SOE’s 

strategy and the achievement of pre-determined objectives. It 

thus embodies a coherent and comprehensive set of internal 

controls, ethics and compliance measures that are developed and 

maintained in response to regular and tailored risk assessments. 
  
 

Principais diretrizes do item: 

❖ A gestão de riscos deve ser tratada como parte integrante da 

estratégia corporativa. 

 

❖ A companhia deve incorporar um conjunto coerente e abrangente 

de controles internos bem como de medidas relacionadas à ética e 

ao compliance, todos desenvolvidos e mantidos em resposta a 

avaliações regulares e personalizadas de risco. 

  
Elaboração própria 

Fonte: OCDE (2019) 
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No que toca à integração do sistema de gestão de riscos à estratégia corporativa, 

de que trata a recomendação, a Lei de Responsabilidade das Estatais em seu art. 23, §1º, inciso 

II, imputa à Diretoria Executiva, a responsabilidade de elaborar e submeter à aprovação do 

Conselho de Administração a estratégia de longo prazo atualizada, contemplando a análise de 

riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos 5 (cinco) anos. Ao estabelecer tal 

determinação, a lei induz à integração dos processos de gestão de riscos à estratégia 

organizacional, em linha com a recomendação proferida pela OCDE. 

Ato contínuo, no §1º do artigo 9º, a lei estabelece a obrigatoriedade de 

elaboração e divulgação de Código de Conduta e Integridade, documento fundamental à 

instrumentalização das medidas relacionadas à ética e ao compliance na condição de funções 

organizacionais, conforme recomendação apresentada no item analisado. 

Conclusão: 

Conclui-se pela aderência da Lei das Estatais às diretrizes contidas no item 1.i. 

 

Quadro 6. Redação original e tradução das principais diretrizes do item1.ii das ACI Guidelines-

Dimensão C | Eixo. gestão integrada de riscos 

Item analisado:  

Item 1.ii 

 

 

 

 

 

Conclusão da 

Análise: 

Aderente 

 

Redação original:  

1. The state should encourage that SOE boards and oversight bodies 

oversee, and that management implements, risk management systems 

commensurate with state expectations and where appropriate in line 

with requirements for listed companies. To this end, the state, acting via 

the ownership entity, should encourage SOEs to take a risk-based 

approach and to adhere, to the extent feasible, to good practices, such 

that: 

ii. The risk management system is regularly monitored by the 

board, reassessed and adapted to the SOEs’ circumstances, with 

a view to establishing and maintaining the relevance and 

performance of internal controls, policies and procedures. 

  
 

Principais diretrizes do item: 

A gestão de riscos deve ser monitorada pelo Conselho de Administração 

e deve ser constantemente revisada e atualizada para assegurar a 

efetividade dos controles internos. 

  
Elaboração própria 

Fonte: OCDE (2019) 
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Quanto à recomendação 1.ii, a que se refere o Quadro 6, em seu art. 18, inciso II, a 

Lei das Estatais estabelece que compete ao Conselho de Administração implementar e 

supervisionar os sistemas de gestão de riscos e controles internos da companhia, que deverão 

ser capazes de prevenir e mitigar os principais riscos a que a empresa estatal está exposta, 

inclusive aqueles relacionados à conformidade contábil e financeira e à ocorrência de fraude e 

corrupção. 

Ademais, o art. 24, incisos IV e V, atribui ao Comitê de Auditoria Estatutário – na 

condição de órgão de assessoramento ao Conselho de Administração – a atribuição de avaliar 

e monitorar as exposições de risco da empresa pública ou da sociedade de economia mista, 

assim como a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno. 

Conclusão: 

Conclui-se pela aderência da Lei das Estatais às diretrizes contidas no item 1.ii. 

 

 

Quadro 7. Redação original e tradução das principais diretrizes do item1.iii das ACI 

Guidelines-Dimensão C | Eixo. gestão integrada de riscos 

Item analisado: 

Item 1.iii 

 

 

 

 

 

 

Conclusão da 

Análise: 

Aderente 

 

Redação original:  

1. The state should encourage that SOE boards and oversight bodies 

oversee, and that management implements, risk management systems 

commensurate with state expectations and where appropriate in line with 

requirements for listed companies. To this end, the state, acting via the 

ownership entity, should encourage SOEs to take a risk-based approach 

and to adhere, to the extent feasible, to good practices, such that: 

iii. There is a segregation of duties between those that take 

ownership of and manage risks, those that oversee risks and those 

that provide independent assurance within the SOE. 

 
 

Principais diretrizes do item: 

Deverá haver segregação de funções entre os atores diretamente 

responsáveis pelo gerenciamento de riscos, os atores responsáveis pela 

orientação, supervisão e monitoramento e os atores responsáveis pela 

verificação independente do sistema de gestão de riscos da companhia. 

  
Elaboração própria 

Fonte: OCDE (2019) 
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Quanto à recomendação a que se refere o Quadro 7, em seu art. 9º, caput, a Lei de 

Responsabilidade das Estatais estabelece que a empresa pública e a sociedade de economia 

mista adotarão regras de estruturas e práticas de gestão de riscos e controles internos, que 

abranjam a atuação do administradores  e empregados – 1ª linha de defesa: responsável pela 

implementação cotidiana das práticas de gestão de riscos e controles internos – , da área de 

compliance e gestão de riscos – 2ª linha de defesa: responsável pela supervisão e monitoramento 

do sistema de gestão de riscos –, e da auditoria interna e do Comitê de Auditoria Estatutário – 

3º linha de defesa: responsáveis pela verificação independente da gestão de riscos e dos 

controles internos. 

No §2º do art. 9º, a lei estabelece prerrogativas para a atuação da área da gestão de 

riscos e compliance – 2ª linha de defesa –, vinculando-a diretamente ao diretor-presidente e 

estabelecendo a obrigatoriedade de sua liderança por diretor estatutário. Ademais, registra que 

o estatuto social deverá prever explicitamente as atribuições da área, estabelecendo mecanismos 

que assegurem sua atuação independente.  Outrossim, registra no § 3º do mesmo art. 9º garantias 

que visam fortalecer a independência da auditoria interna, vinculando-a ao Conselho de 

Administração, seja diretamente ao por intermédio do Comitê de Auditoria Estatutário.  

Ao fazê-lo, a lei preserva as instâncias de monitoramento e auditoria em face de 

eventuais pressões indevidas da gestão – 1ª linha de defesa –, assegurando a independência e 

segregação entre as funções de controle interno e gestão de riscos. Estrutura, pois, o ambiente 

de controles internos das companhias estatais em conformidade com as melhores práticas 

internacionais, segundo o modelo de Três Linhas de Defesa do IIA31, conforme preconiza – 

ainda que indiretamente – a recomendação ora analisada. 

Conclusão: 

Conclui-se pela aderência da Lei das Estatais às diretrizes contidas no item 1.iii. 

  

 

 

 

 

 

 

 
31 Conforme destaca o IIA (2013), “o modelo de Três Linhas de Defesa diferencia três grupos (ou 

linhas) envolvidos no gerenciamento eficaz de riscos: 

 

 Funções que gerenciam e têm propriedade sobre riscos.  

 Funções que supervisionam riscos. 

 Funções que fornecem avaliações independentes. 
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Quadro 8. Redação original e tradução das principais diretrizes do item1.iv das ACI 

Guidelines-Dimensão C | Eixo. gestão integrada de riscos 

Item analisado: 

Item 1.iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão da 

Análise: 

Parcialmente 

Aderente 

 

Redação original:  

1. The state should encourage that SOE boards and oversight bodies 

oversee, and that management implements, risk management systems 

commensurate with state expectations and where appropriate in line 

with requirements for listed companies. To this end, the state, acting via 

the ownership entity, should encourage SOEs to take a risk-based 

approach and to adhere, to the extent feasible, to good practices, such 

that: 

iv. The risk management system includes risk assessments that:  

 

(i) are undertaken regularly; (ii) are tailored to the SOE; (iii) 

take into account inherent internal and external risks for their 

likelihood of occurrence and the impact of occurrence on the 

achievement of SOE objectives, as well as residual risks; (iv) 

explicitly treat a comprehensive set of corruption-related risks, 

considering high-risk areas and intra- and inter-personal aspects; 

(v) integrate different perspectives, including those from within 

the company and key stakeholders. 
   

 

Principais diretrizes do item: 

O sistema de gestão de riscos deverá incluir avaliações de risco que: 

❖ sejam regulares; 

❖ sejam personalizadas para a companhia; 

❖ levem em consideração os riscos internos e externos, bem como 

sua probabilidade de ocorrência e o impacto da ocorrência na 

consecução dos objetivos das empresas, bem como os riscos 

residuais; 

❖ trate explicitamente de um conjunto abrangente de riscos 

relacionados à corrupção, considerando áreas de alto risco e 

aspectos intra e interpessoais; 

❖ Integre diferentes perspectivas, incluindo as de dentro da 

empresa e as principais partes interessadas. 

  
Elaboração própria 

Fonte: OCDE (2019) 
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A Lei das Estatais, estabelece um conjunto de instâncias responsáveis pela 

execução, supervisão, monitoramento e avaliação do processo de gerenciamento de riscos, 

edificando uma sistemas de checks que contribui para assegurar a regularidade e qualidade da 

gestão de riscos. No mesmo sentido, estabelece no bojo do art. 8º, inciso III a obrigatoriedade 

de divulgação tempestiva dos fatores de risco, sinalizando para a regularidade e tempestividade 

da avaliação de riscos. 

Por outro lado, ao integrar o sistema de gestão de riscos à estratégia corporativa – 

vide art. 23, inciso II –, estabelece as bases para que o processo de gestão de riscos seja 

consideravelmente aderente à realidade da companhia. A lei não define, no entanto, os 

contornos específicos do processo de gestão de riscos, deixando de estabelecer diretrizes quanto 

à tipologia de riscos, escopo e abrangência (riscos internos e externos) e etapas (avaliação de 

risco inerente e residual etc.) do processo. 

Conclusão: 

Conclui-se pela aderência parcial da Lei das Estatais às diretrizes contidas no item 1.iv. 

  

Quadro 9. Redação original e tradução das principais diretrizes do item1.v das ACI Guidelines-

Dimensão C | Eixo. gestão integrada de riscos 

Item analisado: 

Item 1.v 

 

 

 

 

Conclusão da 

Análise: 

Aderente  

 

Redação original:  

1. The state should encourage that SOE boards and oversight bodies 

oversee, and that management implements, risk management systems 

commensurate with state expectations and where appropriate in line with 

requirements for listed companies. To this end, the state, acting via the 

ownership entity, should encourage SOEs to take a risk-based approach 

and to adhere, to the extent feasible, to good practices, such that: 

v. v. SOE representatives responsible for risk assessments within the 

company should have sufficient authority to gather meaningful 

contributions, to identify risks, to select appropriate risk responses 

and to react in a measured way in face of problematic findings. 

  
 

Principais diretrizes do item: 

Os responsáveis pelas avaliações de riscos devem dispor de autoridade 

suficiente. 

  
Elaboração própria 

Fonte: OCDE (2019) 
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Em linha com as diretrizes contidas no item 1.v, a lei estabelece prerrogativas 

específicas para a área de gestão de riscos e compliance e para a unidade de autoria interna, 

assegurando-lhes independência e autoridade para o exercício de suas funções.  

Quando à primeira, estabelece no §2º do art. 9º, que a área gestão de riscos e 

compliance deverá ser vinculada diretamente ao diretor-presidente da companhia e liderada por 

diretor estatutário, sendo expressa em estabelecer que o estatuto social da companhia deverá 

detalhar as atribuições da área, a fim de evitar sombreamentos e ou sobreposições com 

atividades operacionais32. De igual maneira, assegura à área de gestão de riscos e compliance, 

conforme §4º do mesmo artigo, acesso direto ao Conselho de Administração, nas hipóteses em 

que suspeite do envolvimento do diretor-presidente em irregularidades ou quando este se furtar 

a adotar medidas necessárias em relação a situação a ele relatada.  

Nota-se neste espectro, preocupação do legislador em assegurar as bases mínimas 

para a atuação funcional da área de gestão de riscos e compliance, prescrevendo as diretrizes e 

prerrogativas básicas que deverão ser observadas quando de sua instalação e operação. 

Por fim, na condição de verificadora autônoma do sistema de gestão de riscos e 

controles internos, o §3º do art. 9º, estabelece que a auditoria interna deverá ser vinculada 

diretamente ao Conselho de Administração ou ao Comitê de Auditoria Estatutário, concedendo-

lhe considerável autonomia frente à administração da companhia.     

Conclusão: 

Conclui-se pela aderência da Lei das Estatais às diretrizes contidas no item 1.v. 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 A fim de assegurar sua atuação independente e autônoma a área de gestão de riscos e compliance 

não deverá cumular atividades de caráter operacional. Assim dispõe o Regulamento do Novo Mercado 

da B3: 

 

Art. 24 A companhia deve implantar funções de compliance, controles internos e 

riscos corporativos, sendo vedada a acumulação com atividades operacionais. 

Parágrafo único. Para os fins deste dispositivo, consideram-se atividades não 

operacionais, entre outras, as desenvolvidas pelas áreas jurídica, de controladoria, 

de auditoria interna e de relações com investidores. 
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Quadro 10. Redação original e tradução das principais diretrizes do item1.vi das ACI 

Guidelines-Dimensão C | Eixo. gestão integrada de riscos 

Item analisado:  

Item 1.vi 

 

 

 

Conclusão da Análise: 

Parcialmente 

Aderente 

 

Redação original:  

1. The state should encourage that SOE boards and oversight bodies 

oversee, and that management implements, risk management 

systems commensurate with state expectations and where 

appropriate in line with requirements for listed companies. To this 

end, the state, acting via the ownership entity, should encourage 

SOEs to take a risk-based approach and to adhere, to the extent 

feasible, to good practices, such that: 

vi. SOEs, wherever possible, should publicly disclose 

information about material integrity-related risks, the risk 

management system and measures taken to mitigate risks.    
 

Principais diretrizes do item: 

A companhia deverá divulgar informações sobre o seu sistema de 

gerenciamento de riscos, sobre os riscos para a integridade 

identificados e sobre as medidas de mitigação adotadas. 

  
Elaboração própria 

Fonte: OCDE (2019) 

 

Em linha com a recomendação apresentada no Quadro 10, a Lei das Estatais é farta 

em estabelecer medidas de transparência e disclosure, que também se aplicam à gestão de 

riscos. No âmbito do art. 8º, inciso III, a lei estabelece a obrigatoriedade de divulgação 

atualizada e tempestiva dos fatores de risco que envolvem a operação da companhia, 

contemplando nesse rol, riscos à integridade33. Não obstante, por força do inciso VIII do mesmo 

art. 8º, o legislador estabelece que os fatores de riscos divulgados com base no inciso III, sejam 

consolidados na carta anual de governança, que por sua vez, por determinação do §4º do já 

mencionado artigo, deverá ser publicamente divulgada na internet de maneira cumulativa e 

permanente. 

 

 

 

 

 
33 A Cemig, por exemplo, na carta anual de governança – de que trata o inciso VIII do art. 8º da Lei de 

Responsabilidade das Estatais, divulga o rol de riscos à integridade identificados pela companhia. 
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A lei não estabelece explicitamente, por sua vez, a obrigação em divulgar 

informações acerca do sistema de gestão de riscos e das medidas de mitigação adotadas. Na 

prática, no entanto, a divulgação dos fatores de risco, a que se refere o excerto anterior, é 

frequentemente acompanhada das medidas de contenção/mitigação relacionadas, não sendo, 

entretanto, tratadas pelo legislador. 

Conclusão: 

Conclui-se pela aderência parcial da Lei das Estatais às diretrizes contidas no item 1.vi. 

 

 

Quadro 11. Redação original e tradução das principais diretrizes do item 2.i das ACI 

Guidelines-Dimensão C | Eixo. controles internos, ética e mecanismo de compliance 

Item analisado: 

Item 2.i 

 

 

 

 

Conclusão da 

Análise: 

Aderente 

 

Redação original:  

2. The state should, without intervening in the management of individual 

SOEs, take appropriate steps to encourage integrity in SOEs, expecting 

and respecting that SOE boards and top management promote a 

“corporate culture of integrity” throughout the corporate hierarchy 

through, inter alia: 

 

i.  a clearly articulated and visible corporate policy prohibiting 

corruption; 

    
 

Principais diretrizes do item: 

A companhia deverá dispor de política clara e visível proibindo a 

corrupção. 

  
Elaboração própria  

Fonte: OCDE (2019) 

 

Não há dúvidas quanto à aderência da Lei de Responsabilidade das Estatais à 

recomendação a que se refere o Quadro 11. Isso pois, no âmbito do art. 9º, §1º, inciso I a lei 

estabelece que a empresa estatal deverá elaborar e divulgar Código de Conduta e Integridade 

que disponha, dentre outros temas, sobre: “vedação de atos de corrupção e fraude”. Quanto à 

visibilidade e transmissão da política em questão, a norma estabelece, conforme inciso VI, do 

§1º do art.9º a previsão de treinamento periódicos, no mínimo anual, sobre o Código de Conduta 

e Integridade, a administradores e empregados. 

Conclusão: 

Conclui-se pela aderência da Lei das Estatais às diretrizes contidas no item 2.i. 
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Quadro 12. Redação original e tradução das principais diretrizes do item 2.ii das ACI 

Guidelines-Dimensão C | Eixo. controles internos, ética e mecanismo de compliance 

Item analisado: 

Item 2.ii 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão da 

Análise: 

Aderente 

 

Redação original:  

2. The state should, without intervening in the management of individual 

SOEs, take appropriate steps to encourage integrity in SOEs, expecting 

and respecting that SOE boards and top management promote a 

“corporate culture of integrity” throughout the corporate hierarchy 

through, inter alia: 

 

ii.  facilitating the implementation of applicable anti-corruption and 

integrity provisions through strong, explicit and visible support 

and commitment from boards and management to internal 

controls, ethics and compliance measures; 
  
 

Principais diretrizes do item: 

Deverá haver apoio claro, visível e inequívoco* do Conselho de 

Administração e da alta gestão às medidas de controle interno ética e 

compliance. 

                                           *Tone from the top e at the top  

Elaboração própria [grifo nosso] 

Fonte: OCDE (2019) 

 

No tocante ao suporte da alta administração às iniciativas de controle interno, 

integridade e anticorrupção, a lei estabelece como competências diretas do Conselho de 

Administração, discutir aprovar e monitorar o Código de Conduta, bem como implementar e 

supervisionar os sistemas de gestão de riscos e controles internos estabelecidos para a 

prevenção de riscos de integridade, bem como daqueles relacionados à ocorrência de corrupção 

e fraude (vide arts. 18, incisos I e II).  

Por outro lado, sob a ótica do tone at the top – exemplo que vem de cima –, a lei 

introduz critérios objetivos de admissão da alta administração, estabelecendo no art. 17, caput 

e inciso III, requisitos mínimos de conduta necessários à indicação para a função de 

administrador, sendo eles: (a) possuir reputação ilibada e (b) 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 1.990. 

Apesar de amplos (e talvez genéricos), os requisitos de conduta estabelecidos no 

bojo do art. 17 abrem espaço para diligências mais estruturadas – como os background checks 

de integridade – contribuindo para a seleção de administradores legitimamente comprometidos 

com as pautas e iniciativas de integridade e prevenção à fraude e à corrupção. 

Conclusão: 

Conclui-se pela aderência da Lei das Estatais às diretrizes contidas no item 2.ii 
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Quadro 13. Redação original e tradução das principais diretrizes do item 2.iii das ACI 

Guidelines-Dimensão C | Eixo. controles internos, ética e mecanismo de compliance 

Item analisado: 

Item 2.iii 

 

 

 

 

 

 

Conclusão da 

Análise: 

Parcialmente 

Aderente 

 

Redação original:  

2. The state should, without intervening in the management of 

individual SOEs, take appropriate steps to encourage integrity in SOEs, 

expecting and respecting that SOE boards and top management promote 

a “corporate culture of integrity” throughout the corporate hierarchy 

through, inter alia: 

 

iii.  encouraging an open culture that facilitates and recognises 

organisational learning, and encourages good governance and 

integrity and protects reporting persons (also known as 

“whistleblowers”) 

  
 

Principais diretrizes do item: 

A companhia deverá facilitar a edificação de uma cultura aberta, que 

valorize o aprendizado organizacional, encoraje a boa governança e a 

integridade e proteja os denunciantes. 

  
Elaboração própria 

Fonte: OCDE (2019) 

 

No que tange às iniciativas de estímulo e proteção ao denunciante, o art. 9º, §1º, 

inciso III da lei, estabelece que o Código de Conduta e Integridade deverá dispor sobre canal 

de denúncias que possibilite o recebimento de manifestações internas e externas, relativas ao 

descumprimento do próprio código e das demais normas de ética e obrigacionais. Ato contínuo, 

o inciso IV do §1º do mesmo artigo, determina o estabelecimento de mecanismos de proteção 

ao denunciante, que impeçam qualquer espécie de retaliação, em linha com o estabelecido na 

recomendação da OCDE. 

Não obstante, ainda em relação aos mecanismos de denúncia, o art. 24, §2º estabelece 

que o Comitê de Auditoria Estatutário, enquanto órgão de assessoramento ao Conselho de 

Administração – instância máxima de governança da organização – deverá possuir meios para 

receber denúncias, inclusive sigilosas, internas e externas à empresa estatal, assegurando mais 

um canal de whistleblowing. 

Ademais, a lei é profícua em fomentar o amadurecimento e o fortalecimento da 

integridade e da governança corporativa, fixando diretrizes que vão desde a implantação de 

áreas de gestão de riscos e compliance diretamente vinculadas ao diretor-presidente, até a 

obrigatoriedade de realização de treinamentos periódicos para administradores e empregados 
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em temas como código de conduta e integridade, gestão de riscos, controle interno, Lei 

Anticorrupção, dentre outros (vide art. 9º, caput e §1º e art. 17, §4º). 

Por outro lado, a lei não estabelece diretrizes e/ou inovações relacionadas à 

conformação de uma cultura organizacional mais aberta e permeável a falhas e 

questionamentos, que assegure tranquilidade psicológica aos empregados e parceiros para 

trazerem à tona, por meios outros que não o canal de denúncias, situações ou questionamentos 

que entendam relevantes. 

Conclusão: 

Conclui-se pela aderência parcial da Lei das Estatais às diretrizes contidas no item 2.iii. 

 

 

Quadro 14. Redação original e tradução das principais diretrizes do item 2.iv das ACI 

Guidelines-Dimensão C | Eixo. controles internos, ética e mecanismo de compliance 

Item analisado:  

Item 2.iv 

 

 

 

Conclusão da Análise: 

Não 

Aderente 

 

Redação original:  

2. The state should, without intervening in the management of 

individual SOEs, take appropriate steps to encourage integrity in 

SOEs, expecting and respecting that SOE boards and top 

management promote a “corporate culture of integrity” throughout 

the corporate hierarchy through, inter alia: 

 

iv. leading by example in their conduct.    
 

Principais diretrizes do item: 

Os gestores devem liderar pelo exemplo de suas condutas. 

  
Elaboração própria 

Fonte: OCDE (2019) 

 

 A Lei das Estatais, apesar de estabelecer critérios de conduta para a seleção de 

administradores e atribuir diretamente ao Conselho Administração – instância máxima de 

governança – a aprovação do Código de Conduta e Integridade e o monitoramento do sistema 

de gestão de riscos e controles e internos e dos mecanismos de integridade e compliance, não 

aborda explicitamente a conduta esperada da alta gestão, nem sequer a atribui como traço 

necessário ao exercício da liderança competente.  

Ademais, apesar de atribuir aos administradores responsabilidades em relação à 

estruturação e aprimoramento do sistema de integridade e gestão de riscos da companhia, a lei 

se omite em atribuir-lhes a obrigação de assegurar apoio claro e inequívoco às iniciativas de 

integridade e gestão de riscos, pelo menos nessas palavras. Óbvio notar, no entanto, que a 

recomendação em análise dispõe de conteúdo mais empírico que normativo consagrando-se 
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muito mais na postura diuturna dos administradores, que em diretrizes normativas de 

integridade e governança, fato que não impede o seu registro no âmbito do texto legal. 

Fato é que apesar de estabelecer critérios de conduta que atingem a alta 

administração, a lei não é explicita em registrar a liderança pelo exemplo, pelo tone at the top. 

Nesse aspecto, não basta somente ser, é necessário ser e parecer, a fim de que a conduta íntegra 

dos administradores sirva de exemplo para os demais empregados. 

Conclusão: 

Conclui-se pela não aderência da Lei das Estatais às diretrizes contidas no item 2.iv 

 

Quadro 15. Redação original e tradução das principais diretrizes do item 3.i das ACI 

Guidelines-Dimensão C | Eixo. controles internos, ética e mecanismo de compliance 

 

Item analisado: 

Item 3.i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão da 

Análise: 

Parcialmente 

Aderente 

  

 

Redação original:  

3. The state should encourage that integrity mechanisms are made 

applicable to all levels of the corporate hierarchy and all entities over 

which a company has effective control, including subsidiaries. In line 

with state’s expectations and applicable legal provisions, and to the 

extent feasible, integrity mechanisms should: 

i. Require high standards of conduct through clear and accessible 

codes of conduct, ethics or similar policies that address, in 

particular, the procurement of goods and services as well as, inter 

alia, board and senior/top management remuneration, conflicts of 

interest, hospitality and entertainment, political contributions, 

charitable donations and sponsorships, gifts, favouritism, nepotism 

or cronyism, and facilitation payments, solicitation and extortion. 

  
 

Principais diretrizes do item: 

A companhia deve estabelecer altos padrões de conduta, expressos em 

códigos de conduta e ética, ou políticas similares. 

 

Os códigos de conduta devem, preferencialmente, endereçar os 

seguintes temas: 

o aquisição de bens e serviços 

o remuneração da alta administração 

o conflito de interesses 

o hospitalidades, entretenimento, brindes e presentes 

o contribuições para campanhas políticas 

o doações e patrocínios 

o nepotismo; 

o pagamentos de facilitação, solicitação e extorsão 

  
Elaboração própria  

Fonte: OCDE (2019) 
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No bojo do art. 9º, §1º a Lei das Estatais é inequívoca em estabelecer a 

obrigatoriedade de elaboração e divulgação de Código de Conduta e Integridade que, dentre 

outros temas, deverá conter orientações quanto à prevenção ao conflito de interesses, e vedação 

de atos de corrupção e fraude. A lei estabelece ainda, no âmbito do art. 17, §2º, inciso V, 

vedação à indicação para o Conselho de Administração de pessoa que tenha factual ou potencial 

conflito de interesses com a companhia, estabelecendo medida objetiva de preservação dos 

interesses da empresa e de prevenção a futuros conflitos. 

O §1º do art. 9º, por sua vez, não estabelece explicitamente a obrigatoriedade de 

que os temas hospitalidade, entretenimento, brindes e presentes, contribuições para campanhas 

políticas, doações e patrocínios, nepotismo e pagamentos de facilitação – conforme prevê a 

recomendação – sejam obrigatoriamente endereçados pelo Código de Conduta. Também não 

impõe qualquer limitação para que o seja, sendo que na prática, os temas supra mencionados 

são frequentemente abordados no âmbito dos códigos de conduta. 

Por outro lado, a despeito de não contemplar a remuneração da administração como 

matéria a ser necessariamente endereçada pelo Código de Conduta e Integridade, a lei é profícua 

em estabelecer regras para o tema. No aspecto transparência, o art. 8º, inciso III e o art. 12, 

inciso I estabelecem a obrigatoriedade de divulgação da remuneração dos membros do 

Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, sempre na internet e de forma permanente 

e cumulativa. Tal determinação – apesar de eventualmente questionada em face da atuação de 

mercado de algumas companhias estatais – certamente contribui para o exercício do controle 

social e para a preservação do interesse da coletividade, em especial nas companhias 

dependentes. 

Conclusão: 

Conclui-se pela aderência parcial da Lei das Estatais às diretrizes contidas no item 3.i 
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Quadro 16. Redação original e tradução das principais diretrizes do item 3.ii das ACI 

Guidelines-Dimensão C | Eixo. controles internos, ética e mecanismo de compliance 

 

 

 

 

Item analisado: 

Item 3.ii 

 

 

 

 

 

 

Conclusão da 

Análise: 

Parcialmente 

Aderente 

 

Redação original:  

3. The state should encourage that integrity mechanisms are made 

applicable to all levels of the corporate hierarchy and all entities over 

which a company has effective control, including subsidiaries. In line 

with state’s expectations and applicable legal provisions, and to the 

extent feasible, integrity mechanisms should:  

ii. Ensure that high standards of conduct are supported, incentivised 

and implemented through human resources policies and 

procedures, where processes are adequately designed to ensure 

hiring, retaining and firing of employees based on a set of 

objective, pre-determined criteria. 

  
 

Principais diretrizes do item: 

Assegurar que padrões elevados de conduta sejam incentivados, 

suportados e implementados através de políticas e procedimentos de 

recursos humanos, que contemplem processos objetivos e baseados em 

critérios pré-determinados, para selecionar, reter e demitir empregados.  

  
Elaboração própria  

Fonte: OCDE (2019) 

 

Documento central no âmbito do sistema de integridade das companhias estatais – 

tratado em diversos dispositivos da lei34 – o Código de Conduta e Integridade foi idealizado 

pelo legislador como baliza e referencial de conduta para atuação dos administradores e 

empregados. Como se abstrai no art, 9º, §1º, inciso V, as regras contidas no código estabelecem 

padrões de conduta transversais, a serem observadas por todos os empregados, constituindo 

referencial objetivo para a aplicação de sanções e eventual desligamento da companhia. 

Verifica-se, pois, o estabelecimento de política e procedimentos objetivos e homogêneos como 

referencial para guiar as condutas e sancionar os desvios no âmbito das companhias. 

Válido destacar ainda, conforme escreve o art.14, inciso I, que as regras de conduta, 

prevenção ao conflito de interesses e proibição à prática de atos de corrupção e fraude, se 

aplicam igualmente a empregados e administradores, alcançando os membros da alta 

administração.   

 
34 No âmbito da Lei das Estatais, os arts. 9º, §1º; art. 12, inciso II; art. 14, inciso I; art. 17, §4º e art. 18, 

inciso I tratam do Código de Conduta.  
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Por fim, no que toca à existência de mecanismos e procedimentos específicos de 

seleção de empregados e administradores, o art. 17, caput (incisos I a III) da Lei de 

Responsabilidade das Estatais, inova no ordenamento jurídico nacional, estabelecendo critérios 

mínimos para a indicação de administradores, com base em três perspectivas: experiência 

profissional, formação acadêmica e conduta pregressa. No art. 17, §2º, por sua vez, a lei avança 

ao estabelecer vedações para indicação ao Conselho de Administração e à Diretoria Executiva, 

contribuindo para a prevenção de conflito de interesses e interferências políticas na gestão da 

companhia. Não há, no entanto, no âmbito da lei, o estabelecimento de diretrizes de integridade 

para a seleção de empregados não-administradores. 

Conclusão: 

Conclui-se pela aderência parcial da Lei das Estatais às diretrizes contidas no item 3.ii. 

 

Quadro 17. Redação original e tradução das principais diretrizes do item 3.iii das ACI 

Guidelines-Dimensão C | Eixo. controles internos, ética e mecanismo de compliance 

Item analisado: 

Item 3.iii 

 

 

 

 
                    

Conclusão da 

Análise: 

Aderente 

 

Redação original:  

3. The state should encourage that integrity mechanisms are made 

applicable to all levels of the corporate hierarchy and all entities over 

which a company has effective control, including subsidiaries. In line 

with state’s expectations and applicable legal provisions, and to the 

extent feasible, integrity mechanisms should: 

iii. Be linked to the system of financial and accounting procedures, 

supported by the risk management system and related internal 

controls and reasonably designed to ensure the maintenance of 

fair and accurate books, records, and accounts. 

  
 

Principais diretrizes do item: 

A companhia deve assegurar a existência de controles internos 

projetados para garantir a integridade dos livros e registros contábeis. 

  
Elaboração própria 

Fonte: OCDE (2019) 
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De maneira lateral e complementar ao sistema de integridade e gestão de riscos 

proposto, a lei estabelece um conjunto de diretrizes e práticas que visam garantir a 

conformidade e acuidade das informações contábeis e financeiras da companhia. Para tanto, 

conforme estabelece o art. 18, inciso II, é competência direta do Conselho de Administração, 

supervisionar o sistema de controles internos da empresa pública e da sociedade de economia 

mista, com vistas a prevenir, inclusive, os riscos relacionados à integridade de informações 

contábeis e financeiras. 

Adicionalmente, a Lei de Responsabilidade das Estatais estabelece, na figura do 

Comitê de Auditoria Estatutário, uma espécie de guardião da integridade dos livros e registros 

contábeis, estabelecendo no bojo do art. 24, §3º que as informações contábeis devam ser 

apreciadas pelo respectivo Comitê, antes de sua divulgação. Para tanto, define no art. 25, 

critérios específicos de composição do ora mencionado Comitê, que deverá ser integrado por, 

no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros, em sua maioria independentes, sendo que 

ao menos 1 (um) dos membros deverá ter reconhecida experiência em assuntos de contabilidade 

societária. 

Para o adequado exercício de seu múnus, a lei detalha como atribuições do Comitê 

de Auditoria Estatutário – no bojo do art. 24, §1º –, dentre outras: opinar sobre a contratação e 

destituição de auditor independentes; supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de 

controle interno, de auditoria interna e de elaboração das demonstrações financeiras; monitorar 

a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno, das demonstrações financeiras 

e das informações e medições divulgadas pela companhia; e elaborar relatório anual, 

registrando, se houver, as divergências significativas entre administração, auditoria 

independente e Comitê de Auditoria Estatutário em relação às demonstrações financeiras. 

No âmbito do art. 9º, §3º, inciso II imputa à auditoria interna a responsabilidade em 

verificar a confiabilidade do processo de coleta, mensuração, classificação, acumulação, 

registro e divulgação de eventos e transações, visando ao preparo de demonstrações financeiras. 

Não obstante, no bojo do Capítulo III que trata da fiscalização da empresa estatal 

pelo Estado e pela sociedade, a lei reforça o sistema de controles internos concebido, 

arregimentando, nas palavras do art. 85, que os órgãos de controle externo das três esferas de 

governo, fiscalizarão as empresas públicas e as sociedades de economia mista quanto à 

aplicação de seus recursos, sob o ponto de vista contábil e financeiro. 
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Estabelece ainda, no §1º do art. 86 que as demonstrações contábeis auditadas da 

empresa pública e da sociedade de economia mista deverão ser disponibilizadas no sítio 

eletrônico da companhia na internet, inclusive em formato eletrônico editável. 

Por fim, além dos mecanismos expressamente estabelecidos em suas linhas, a Lei 

de Responsabilidade das Estatais, no lastro de seu art. 7º, estende às empresas públicas e às 

sociedades de economia mista de capital fechado e suas subsidiárias, as disposições contidas na 

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 – Lei das Sociedades Anônimas –, “e as normas da 

Comissão de Valores Mobiliários sobre escrituração e elaboração de demonstrações 

financeiras, inclusive a obrigatoriedade de auditoria independente por auditor registrado nesse 

órgão”. 

Conclusão: 

Conclui-se pela aderência da Lei das Estatais às diretrizes contidas no item 3.iii 

 

Quadro 18. Redação original e tradução das principais diretrizes do item 3.iv das ACI 

Guidelines-Dimensão C | Eixo. controles internos, ética e mecanismo de compliance 

Item analisado: 

Item 3.iv 

 

 

Conclusão da 

Análise: 

Aderente  

 

Redação original:  

3. The state should encourage that integrity mechanisms are made 

applicable to all levels of the corporate hierarchy and all entities over 

which a company has effective control, including subsidiaries. In line 

with state’s expectations and applicable legal provisions, and to the 

extent feasible, integrity mechanisms should: 

iv. Ensure that SOEs do not seek or accept exemptions not 

previously contemplated in the statutory or regulatory 

framework, including related to human rights, environment, 

health, safety, labour, taxation and financial incentives. 

  
 

Principais diretrizes do item: 

A companhia não deve aceitar isenções não previamente contempladas 

no estatuto social ou em legislação específica.  

  
Elaboração própria  

Fonte: OCDE (2019) 
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A Lei de Responsabilidade das Estatais, cuida de não estabelecer prerrogativas 

especiais para as respectivas companhias, a não ser aquelas eventualmente relacionadas aos 

objetivos de políticas públicas que justificam a sua criação. Nesse sentido, ‘podendo’ a lei 

estabelecer – ainda que pontualmente – prerrogativas diferenciadas para as companhias estatais, 

opta por submeter as respectivas empresas às normas gerais aplicáveis às sociedades anônimas 

(Lei 6.404 de 1976), bem como àquelas estabelecidas pela CVM, indicando a rejeição – ainda 

que implícita – a que as empresas estatais busquem ou admitam benefícios e isenções, que as 

coloquem em posição de privilégio. 

Nesse sentido, conforme art. 8º, §2º, incisos I e II, a lei é clara em estabelecer que 

“quaisquer obrigações e responsabilidades que a empresa pública e a sociedade de economia 

mista que explorem atividade econômica assumam em condições distintas às de qualquer outra 

empresa do setor privado em que atuam” devem estar claramente definidas em lei ou 

regulamento próprio, ou previstas em contratos, convênios ou ajustes com o ente público 

competente para estabelecê-las, devendo ter seus custos e receitas discriminados e divulgados 

de forma transparente. 

Vale salientar, ainda, que a própria Magna Carta Federal é clara em sujeitar as 

empresas estatais ao regime jurídico típico das empresas privadas, estabelecendo vedação para 

que gozem de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. 

 Por fim, apesar de não conter diretrizes específicas quanto à atuação dos órgão de 

controle interno na garantia do cumprimento das diretrizes expressas no art. 8º, 

supramencionado, e na Carta Federal de 1988, a lei estrutura um sistema de controles internos 

bastante robusto – estruturado em torno de três linhas de defesa –, cujas atribuições comportam, 

em alguma medida, a mitigação do risco de que as companhias busquem ou aceitem isenções 

não estabelecidas em seu estatuto ou em norma específica.  

Conclusão: 

Conclui-se pela aderência da Lei das Estatais às diretrizes contidas no item 3.iv 
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Quadro 19. Redação original e tradução das principais diretrizes do item 3.v das ACI 

Guidelines-Dimensão C | Eixo. controles internos, ética e mecanismo de compliance 

 

 

 

 

Item analisado:  

Item 3.v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão da 

Análise: 

Parcialmente 

Aderente  

 

Redação original:  

3. The state should encourage that integrity mechanisms are made 

applicable to all levels of the corporate hierarchy and all entities over 

which a company has effective control, including subsidiaries. In line 

with state’s expectations and applicable legal provisions, and to the 

extent feasible, integrity mechanisms should: 

v.  Be applied to engagement with agents and other intermediaries, 

consultants, representatives, distributors, contractors and 

suppliers, consortia, and joint venture partners (hereinafter 

“business partners”), reinforced by properly documented risk-

based due diligence pertaining to their hiring or contracting, as 

well as the appropriate and regular oversight of business partners. 

SOEs may inter alia, establish clear screening criteria, inform 

business partners of the company’s commitment to anti-

corruption and integrity and seek a reciprocal commitment in 

writing from business partners. 

  
 

Principais diretrizes do item: 

❖ Os mecanismos de integridade devem ser aplicáveis também a 

agentes, intermediários e outros parceiros de negócio. 

 

❖ A companhia deve dispor de critérios objetivos e informar aos 

parceiros de negócio quanto a seu compromisso com a integridade 

e com a prevenção à corrupção e, sempre que possível, solicitar-

lhes declaração por escrito quanto à adesão aos mesmos 

compromissos. 

  
Elaboração própria 

Fonte: OCDE (2019) 

 

A lei não estabelece explicitamente o amplo transbordamento e a aplicação integral 

dos mecanismos internos de integridade a representantes, consultores, intermediários, 

fornecedores e demais partes, nem sequer estabelece a adoção de mecanismos de diligência, 

triagem e auditoria para aferição de eventuais riscos envolvidos na relação com os parceiros de 

negócios. 
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Por outro lado, apesar de não prever explicitamente a comunicação aos parceiros 

de negócios dos compromissos de integridade e anticorrupção, a lei estabelece, em seu art. 32, 

inciso V que nas licitações e contratos dever-se-á observar a política de integridade nas 

transações com as partes interessadas. 

Conclusão: 

Conclui-se pela aderência parcial da Lei das Estatais às diretrizes contidas no item 3.v. 

 

Quadro 20. Redação original e tradução das principais diretrizes do item 3.vi das ACI 

Guidelines-Dimensão C | Eixo. controles internos, ética e mecanismo de compliance 

Item analisado:  

Item 3.vi 

 

 

 

 

Conclusão da 

Análise: 

Aderente  

 

Redação original:  

3. The state should encourage that integrity mechanisms are made 

applicable to all levels of the corporate hierarchy and all entities over 

which a company has effective control, including subsidiaries. In line 

with state’s expectations and applicable legal provisions, and to the 

extent feasible, integrity mechanisms should: 

vi.  Be monitored by the board and other corporate bodies, where 

existing, that are independent of management. 

  
 

Principais diretrizes do item: 

Os mecanismos de integridade devem ser monitorados por conselho 

independente da gestão. 

  
Elaboração própria 

Fonte: OCDE (2019) 

 

Conquanto a recomendação expressa no Quadro 20, a lei é inequívoca em imputar 

ao Conselho de Administração – órgão superior e autônomo em relação à gestão executiva da 

companhia – conforme art. 18, incisos I e II, a responsabilidade, por discutir, aprovar e 

monitorar as decisões envolvendo a governança corporativa, o relacionamento com partes 

interessadas, a política de gestão de pessoas e o código de conduta dos agentes, além de 

supervisionar os sistemas de gestão de riscos (inclusive riscos de integridade e relacionados à 

ocorrência de fraude e corrupção) e controles internos. 

Não obstante, compete ao Conselho, diretamente ou a partir do Comitê de Auditoria 

Estatutário, supervisionar os trabalhos da auditoria interna, e acompanhar suas recomendações 

quanto aos mecanismos de integridade adotados pela companhia. 

Conclusão: 

Conclui-se pela aderência da Lei das Estatais às diretrizes contidas no item 3.vi. 
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Quadro 21. Redação original e tradução das principais diretrizes do item 4 das ACI Guidelines-

Dimensão C | Eixo. controles internos, ética e mecanismo de compliance 

Item analisado: 

Item 4 

 

 

 

 

Conclusão da 

Análise: 

Parcialmente 

Aderente  

 

Redação original:  

4. The state should encourage that corporate measures exist to provide 

positive support for the observance of integrity mechanisms by all 

levels of the corporate hierarchy and to mitigate opportunistic 

behaviour. This includes training for all levels of the company, and 

subsidiaries, on relevant legal provisions, state expectations and on 

company integrity mechanisms, with the possibility of measuring the 

degree of understanding throughout the hierarchy. 

  
 

Principais diretrizes do item: 

O Estado deve encorajar medidas que promovam incentivo à 

observância dos mecanismos de integridade por todos os níveis da 

companhia, incluindo:  

 

❖ Treinamentos para todos os níveis da organização e de suas 

subsidiárias. 

 

❖ Mensuração da compreensão/entendimento em todos os níveis 

hierárquicos da companhia.  
Elaboração própria 

Fonte: OCDE (2019) 

 

A lei é sensível em reconhecer que a efetividade dos mecanismos de integridade 

depende de sua adequada comunicação e compreensão por parte dos empregados e da alta 

administração. Nesse sentido, estabelece em mais de uma oportunidade diretrizes para a 

realização de treinamentos periódicos.  

No bojo do art. 9º, §1º, inciso VI, a lei estabelece que o Código de Conduta e 

Integridade contenha previsão de treinamento periódico, no mínimo anual, sobre o próprio 

código de conduta, a empregados e administradores, e sobre a política de gestão de riscos, a 

administradores. No mesmo sentido, o art. 17, § 4º, trata do treinamento anual obrigatório sobre 

governança, vocalizando que “os administradores eleitos devem participar, na posse e 

anualmente, de treinamentos específicos sobre legislação societária e de mercado de capitais, 

divulgação de informações, controle interno, código de conduta, a Lei nº 12.846, de 1º de agosto 

de 2013 (Lei Anticorrupção), e demais temas relacionados às atividades da empresa pública ou 

da sociedade de economia mista”. A lei, não estabelece, no entanto, diretrizes quanto à 

mensuração da absorção e compreensão do conteúdo ministrado nos treinamentos in casu. 

 Conclusão: 

Conclui-se pela aderência parcial da Lei das Estatais às diretrizes contidas no item 4. 
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Quadro 22. Redação original e tradução das principais diretrizes do item 5.i das ACI 

Guidelines-Dimensão C | Eixo. controles internos, ética e mecanismo de compliance 

Item analisado: 

Item 5.i 

 

 

Conclusão da 

Análise: 

Aderente  

 

Redação original:  

5. The state should encourage appropriate channels for oversight and 

reporting at the enterprise level. This would, to the extent feasible, 

include: 

 

i. Expecting that internal audit, where it exists, has the capacity, 

autonomy and professionalism needed to duly fulfil its function. 

    
 

Principais diretrizes do item: 

A auditoria interna deve possuir capacidade operacional, autonomia e 

profissionalismo para desempenhar adequadamente sua função. 

  
Elaboração própria 

Fonte: OCDE (2019) 

 

O art. 9º, inciso III, estabelece como parte da estrutura de gestão de riscos e controle 

interno a serem adotadas pela empresa estatal, a auditoria interna e o Comitê de Auditoria 

Estatutário. Ato contínuo, o art. 9º, §3º estabelece que a auditoria interna será vinculada ao 

Conselho de Administração, diretamente ou por meio do Comitê de Auditoria Estatutário – 

CAE, sendo responsável por “aferir a adequação do controle interno, a efetividade do 

gerenciamento dos riscos e dos processos de governança”. 

A vinculação da auditoria interna ao Conselho de Administração, além de observar 

as melhores práticas relativas ao tema, revela a intenção do legislador em assegurar a autonomia 

e capacidade institucional adequadas ao desempenho do múnus da auditoria interna. 

Conclusão: 

Conclui-se pela aderência da Lei das Estatais às diretrizes contidas no item 5.i. 
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Quadro 23. Redação original e tradução das principais diretrizes do item 5.ii das ACI 

Guidelines-Dimensão C | Eixo. controles internos, ética e mecanismo de compliance 

Item analisado:  

Item 5.ii 

 

 

 

 

 

Conclusão da 

Análise: 

Aderente  

 

Redação original:  

5. The state should encourage appropriate channels for oversight and 

reporting at the enterprise level. This would, to the extent feasible, 

include: 

 

ii. Encouraging the establishment of specialised board committees 

where appropriate, particularly in the areas of risk management, 

audit, remuneration and public procurement when relevant, each 

with a minimum of one and ideally a majority of independent 

board members. 

  
 

Principais diretrizes do item: 

 

❖ Instituição de comitês de assessoramento ao Conselho de 

Administração, particularmente nas áreas de gerenciamento de 

riscos, auditoria, remuneração e contratação pública. 

 

❖ Os comitês devem contar com no mínimo 1 e, idealmente, a 

maioria de membros independentes. 

  
Elaboração própria  

Fonte: OCDE (2019) 

 

A Lei das Estatais demonstra preocupação em estruturar uma arquitetura mínima 

de governança corporativa para dar suporte à implementação dos mecanismos de integridade e 

compliance, estabelecendo regras e diretrizes específicas para o Conselho de Administração. 

Nesse sentido, contempla a estruturação de comitês de assessoramento ao board principal, 

dentre os quais o Comitê de Auditoria Estatutário – CAE e o Comitê de Elegibilidade e 

Avaliação. 

De maneira específica, o CAE é regulamentado nos arts. 24 e 25 da lei, que 

estabelecem seus contornos e principais competências, dentre as quais, avaliar e monitorar 

exposições de risco da companhia, podendo requerer informações detalhadas sobre políticas e 

procedimentos referentes a remuneração dos administradores, utilização de ativos, e gastos 

efetivados. Compete-lhe também, supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de 

controle interno e de auditoria interna.  
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O art. 13, caput e inciso V, por seu turno, também faz menção ao Comitê de 

Auditoria Estatutário, esclarecendo que a lei que autorizar a criação da empresa deverá 

estabelecer diretrizes a serem consideradas no estatuto da companhia, dentre as quais, a 

constituição e o funcionamento do mencionado comitê.  

O chamado Comitê de Elegibilidade e Avaliação (a lei não define nomenclatura 

específica para o respectivo comitê), por seu turno, é tratado no âmbito do art. 10 da lei, que 

esclarece: a empresa pública e a sociedade de economia mista deverão criar comitê estatutário 

para “verificar a conformidade do processo de indicação e de avaliação de membros para o 

Conselho de Administração e para o Conselho Fiscal, com competência para auxiliar o acionista 

controlador na indicação desses membros”. 

No que toca à composição dos comitês, a lei estabelece em seu art. 25, caput, que 

o Comitê de Auditoria Estatutário será integrado por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 

(cinco) membros, em sua maioria independentes. 

Conclusão: 

Conclui-se pela aderência da Lei das Estatais às diretrizes contidas no item 5.ii. 

 

 

Quadro 24. Redação original e tradução das principais diretrizes do item 5.iii das ACI 

Guidelines-Dimensão C | Eixo. controles internos, ética e mecanismo de compliance 

Item analisado: 

Item 5.iii 

 

 

 

Conclusão da 

Análise: 

Não 

Aderente  

 

Redação original:  

5. The state should encourage appropriate channels for oversight and 

reporting at the enterprise level. This would, to the extent feasible, 

include: 

 

iii. Encouraging that there are effective measures for providing 

guidance and advice to directors, officers, employees, and, where 

appropriate, business partners, on complying with the company's 

integrity mechanisms, including when they need urgent advice on 

difficult situations. 

  
 

Principais diretrizes do item: 

A companhia deve assegurar mecanismos efetivos de aconselhamento 

aos empregados, à alta direção e aos parceiros de negócios (quando 

apropriado) acerca dos mecanismos de integridade adotados pela 

companhia. 

  
Elaboração própria  

Fonte: OCDE (2019) 
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A lei não contempla expressamente medidas de aconselhamento a diretores, 

empregados e parceiros acerca dos mecanismos de integridade adotados pela companhia, seja 

em um cenário regular ou em situações adversas. No âmbito da arquitetura de governança e 

controle interno estabelecida pela lei, a área de gestão de riscos e compliance poderia ser a 

instância a desempenhar tal papel. A lei, no entanto, é silente a esse respeito, não atribuindo tal 

responsabilidade à respectiva unidade. Tão pouco define tal atribuição à área de auditoria 

interna. 

Conclusão: 

Conclui-se pela não aderência da Lei das Estatais às diretrizes contidas no item 5.iii. 

 

Quadro 25. Redação original e tradução das principais diretrizes do item 5.iv das ACI 

Guidelines-Dimensão C | Eixo. controles internos, ética e mecanismo de compliance 

Item analisado: 

Item 5.iv 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão da 

Análise: 

Parcialmente 

Aderente  

 

Redação original:  

5. The state should encourage appropriate channels for oversight and 

reporting at the enterprise level. This would, to the extent feasible, 

include: 

 

iv. Encouraging the establishment of clear rules and procedures for 

employees or other reporting persons to report concerns to the 

board about real or encouraged illegal or irregular practices in or 

concerning SOEs (including subsidiaries or business partners). 

In the absence of timely remedial action or in the face of a 

reasonable risk of negative employment action, employees are 

encouraged to report to the competent authorities. They should 

be protected in law and practice against all types of unjustified 

treatments as a result of reporting concerns. 

  
 

Principais diretrizes do item: 

❖ Estabelecer regras claras e mecanismos adequados para que 

empregados e demais partes interessadas levem ao conselho 

preocupações sobre reais ou potenciais irregularidades. 

 

❖ Diante da ausência de ação corretiva (oportuna e tempestiva) ou 

diante de risco real, os empregados devem ser estimulados a 

reportar o fato às autoridades competentes, devendo ser protegidos 

contra eventuais retaliações. 

  
Elaboração própria  

Fonte: OCDE (2019) 

 

 



80 
 

No bojo do art. 9º, inciso III do §1º, a lei estabelece a figura do canal de denúncias, 

aberto ao recebimento de manifestações internas e externas.  Em seguida, no inciso IV do 

mesmo parágrafo, estabelece que o código de conduta deve assegurar mecanismos de proteção 

que impeçam qualquer espécie de retaliação ao denunciante. 

Ademais, ao estabelecer autonomia para a área de compliance, assegurando-lhe 

acesso direto ao diretor-presidente e ao Conselho de Administração – protegendo, em alguma 

medida, o compliance officer de retaliações –, cria mais um mecanismo de informe ao board 

quanto às denúncias e manifestações recebidas, inclusive contra membros da alta 

administração. 

Por fim, apesar de não expor diretrizes quanto ao exercício da denúncia em face de 

órgãos e autoridades externas, a lei não veda ou traz qualquer constrangimento a tal prática (e 

nem poderia fazê-lo). Falha, no entanto, ao não estabelecer explicitamente medidas de proteção 

para os empregados e parceiros que, cientes de sua responsabilidade com a integridade e 

preservação da companhia, levem ao conhecimento de autoridade externa qualquer denúncia 

ou preocupação fundamentada.  

Conclusão: 

Conclui-se pela aderência parcial da Lei das Estatais às diretrizes contidas no item 5.iv. 

 

Quadro 26. Redação original e tradução das principais diretrizes do item 6 das ACI Guidelines-

Dimensão C | Eixo. controles internos, ética e mecanismo de compliance 

Item analisado: 

Item 6 

 

 

 

 

Conclusão da 

Análise: 

Aderente  

 

Redação original:  

6. The state should expect that SOEs apply high standards of transparency 

and disclosure akin to good practice listed companies, or to firms in like 

circumstances, and in line with the state’s disclosure policy. In addition, 

the state could encourage disclosure of the organizational structure of 

the SOE, including its joint ventures and subsidiaries. 

  
 

Principais diretrizes do item: 

❖ O Estado deve estimular as empresas estatais a adotarem altos 

padrões de transparência, semelhantes aos adotados por empresas 

listadas e em linha com a política de transparência do Estado. 

 

❖ O Estado deve encorajar a transparência da estrutura organizacional 

da empresa estatal, incluindo suas joint ventures e subsidiárias. 

  

Elaboração própria  

Fonte: OCDE (2019) 
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Um dos tópicos centrais tratados pela Lei de Responsabilidade das Estatais, no 

âmbito do regime de governança corporativa por ela arregimentado, é a transparência. Nesse 

espectro, a lei é um tanto quanto plural, estabelecendo diretrizes que acabam por instituir um 

regime de transparência bastante alargado se comparado às companhias privadas. 

 No bojo do art. 8º, a lei estabelece requisitos mínimos de transparência a serem 

observados pelas empresas de propriedade estatal, instituindo padrões bastante alinhados às 

práticas de transparência adotadas pelo Estado (órgãos, autarquias e fundações) como um todo. 

Dentre os requisitos de transparência estabelecidos pelo respectivo artigo, estão, dentre outros: 

a elaboração e divulgação de carta anual que contemple os compromissos de consecução dos 

objetivos de políticas públicas; a elaboração e divulgação de política de divulgação de 

informações; a elaboração e divulgação de política de distribuição de dividendos; elaboração e 

divulgação da política de transações com partes relacionadas; ampla divulgação, ao público em 

geral, de carta anual de governança corporativa; a divulgação anual de relatório integrado de 

sustentabilidade; além da divulgação tempestiva e atualizada em sítio eletrônico na internet, de 

informações relativas a atividades desenvolvidas pela companhia, estrutura de controle, fatores 

de risco, dados econômico-financeiros, comentários dos administradores sobre o desempenho, 

políticas e práticas de governança corporativa e descrição da composição e da remuneração da 

administração. 

Destacam-se neste rol, as obrigações estabelecidas no inciso III do art.8º, que trata da 

divulgação das atividades desenvolvidas pela companhia e de sua estrutura de controle. 

A lei também é profícua em atribuir às empresas estatais e seus administradores (vide 

art. 16), diretrizes e responsabilidades contidas na Lei das Sociedade Anônimas – Lei nº 6.404 

de 1976 – e, portanto, aplicáveis às companhias listadas, cujos padrões de transparência são 

reconhecidamente dilatados. Não obstante, às sociedades de economia mista, obrigatoriamente 

constituídas sob a forma de sociedade anônima, conforme art. 5º, aplicam-se integralmente as 

disposições previstas na já mencionada Lei das Sociedades Anônimas.  

Nesse tocante, no que se refere à responsabilidade dos Administradores, o §4º do art. 

157 da Lei das Sociedades Anônimas assevera que os administradores são obrigados a 

“comunicar imediatamente à bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação 

da assembleia-geral ou dos órgãos de administração da companhia, ou fato relevante ocorrido 

nos seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do 

mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia”. 
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Destaca-se por fim, conforme se lê no art. 1º, e guardadas as devidas proporções, 

que as regras aqui colacionadas se aplicam tanto às empresas públicas e sociedades de economia 

mista como a suas respectivas subsidiárias. 

Conclusão: 

Conclui-se pela aderência da Lei das Estatais às diretrizes contidas no item 6. 

 

Quadro 27. Redação original e tradução das principais diretrizes do item 7 das ACI Guidelines-

Dimensão C | Eixo. controles internos, ética e mecanismo de compliance 

Item analisado: 

Item 7 

 

 

 

Conclusão da 

Análise: 

Não 

Aderente  

 

Redação original:  

7. Where applicable, the state should expect that SOEs adhere to laws related 

to lobbying, for example declaring a meeting in the appropriate registry. 

  
 

Principais diretrizes do item: 

Onde aplicável, as companhias devem aderir à legislação regulamentadora 

do lobby, registrando, por exemplo, encontros e reuniões. 

  

Elaboração própria  

Fonte: OCDE (2019) 

 

No Brasil, a atividade de lobbying não dispõe de regulamentação própria. A Lei de 

Responsabilidade das Estatais também não aborda a questão e tampouco estabelece medidas 

específicas de transparência no relacionamento com agentes do setor privado. 

Conclusão: 

Conclui-se pela não aderência da Lei das Estatais às diretrizes contidas no item 7. 

 

Quadro 28. Redação original e tradução das principais diretrizes do item 8 das ACI Guidelines-

Dimensão C | Eixo. controles internos, ética e mecanismo de compliance 

Item analisado: 

Item 8 

 

 

 

Conclusão da 

Análise: 

Aderente  

Redação original:  

 

8. The state should expect that corporate investigative and disciplinary 

procedures exist to promote compliance and to address, among other things, 

violations, at all levels of the company, of relevant laws or company’s 

integrity mechanisms. 

  
 

Principais diretrizes do item: 

A companhia deve assegurar a existência de procedimentos investigativos 

e disciplinares para promover o compliance e endereçar violações às leis e 

mecanismos de integridade, em todos os níveis da organização. 

  
Elaboração própria  

Fonte: OCDE (2019) 
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No art. 9º, §1º, incisos II e V a lei estabelece, respectivamente, que o próprio Código 

de Conduta e Integridade disponha sobre as instâncias internas responsáveis por sua aplicação 

e estabeleça as sanções aplicáveis em caso de violação de suas regras. Adiante, no art. 24, §7º, 

atribui competência ao Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, para realizar consultas, 

avaliações e investigações dentro do escopo de suas atividades, inclusive com a contratação e 

utilização de especialistas externos independentes, assegurando-lhe autonomia operacional e 

dotação orçamentária, anual ou por projeto, dentro de limites aprovados pelo Conselho de 

Administração. 

Conclusão: 

Conclui-se pela aderência da Lei das Estatais às diretrizes contidas no item 8. 

 

Quadro 29. Redação original e tradução das principais diretrizes do item 9.i das ACI 

Guidelines-Dimensão C | Eixo. autonomias das estatais e de seus órgãos decisores 

Item analisado: 

Item 9.i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão da 

Análise: 

Parcialmente  

Aderente  

Redação original:  

9. It is a prime responsibility of the state to ensure that boards have the 

necessary authority, diversity, competencies and objectivity to 

autonomously carry out their function with integrity. The corporate 

governance framework should ensure the board is accountable to the 

company and to the shareholders and, where legislated, subject to 

parliamentary control, recognising citizens as the ultimate shareholder. 

This includes, inter alia, that: 

i. Politicians who are in a position to influence materially the 

operating conditions of SOEs should not serve on their boards. 

Civil servants and other public officials can serve on boards under 

the condition that qualification and conflict of interest 

requirements apply to them. A pre-determined “cooling-off” 

period should as a general rule be applied to former politicians. 

  
 

Principais diretrizes do item: 

❖ Políticos em condição de influenciar materialmente as condições 

de operação da companhia estatal, não devem compor o conselho, 

devendo-se aplicar período de cooling-off aos ex-políticos. 

 

❖ Servidores públicos e outros oficiais públicos podem compor os 

conselhos, aplicando-se a eles requisitos de qualificação 

profissional e conflitos de interesses. 

Elaboração própria  

Fonte: OCDE (2019) 

 

O art. 17, §2º, incisos I e II vedam a indicação para o Conselho de Administração e 

para a Diretoria Executiva de representantes de órgão regulador, Ministros e Secretários de 
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Estado e/ou Município, titular de cargo em comissão sem vínculo com a Administração Pública, 

de dirigente estatutário de partido político e de titular de mandato no poder legislativo, além de 

pessoas que tenham atuado nos últimos 36 meses em estrutura decisória de partido político. 

Ainda no bojo do art. 17, os incisos I, II e III do caput estabelecem critérios 

objetivos de indicação para o Conselho de Administração e para a Diretoria Executiva, 

contemplando experiência profissional, formação acadêmica e requisitos de conduta pregressa, 

qual seja, 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.  

No que toca ao estabelecimento de período para ‘cooling-off’’, há legislação 

nacional específica que trata do tema. Quanto ao período de quarentena, a Lei 12.813 de 2013, 

em seu art. 6º, inciso II estabelece que a autoridade pública, no período de 6 (seis) meses, 

contado da data da dispensa, exoneração, destituição, demissão ou aposentadoria, salvo quando 

expressamente autorizado, conforme o caso, pela Comissão de Ética Pública ou pela 

Controladoria-Geral da União fica vedada de praticar os seguintes atos, sob pena de considerar-

se conflito de interesses: 

o prestar, direta ou indiretamente, qualquer tipo de serviço a pessoa física ou jurídica 

com quem tenha estabelecido relacionamento relevante em razão do exercício do 

cargo ou emprego; 

o aceitar cargo de administrador ou conselheiro ou estabelecer vínculo profissional 

com pessoa física ou jurídica que desempenhe atividade relacionada à área de 

competência do cargo ou emprego ocupado; 

o celebrar com órgãos ou entidades do Poder Executivo federal contratos de serviço, 

consultoria, ocupado o cargo ou emprego; ou 

o intervir, direta ou indiretamente, em favor de interesse privado perante órgão ou 

entidade em que haja ocupado cargo ou emprego ou com o qual tenha estabelecido 

relacionamento relevante em razão do exercício do cargo ou emprego. 

Por outro lado, a regulamentação contida na lei de conflitos de interesses se concentra 

em limitar a utilização indevida de informações privilegiadas, dedicando-se a fixar período de 

quarentena para autoridades que deixam o Poder Executivo e, não, que nele ingressam (como 

estabelece a recomendação). Não havendo previsão em legislação própria, a Lei das Estatais 

também se omite em estabelecer regramento específico no sentido de fixar períodos de cooling- 

off para ex-políticos e demais ingressantes potencialmente conflitados. 

 

Conclusão: 

Conclui-se pela aderência parcial da Lei das Estatais às diretrizes contidas no item 9.i. 
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Quadro 30. Redação original e tradução das principais diretrizes do item 9.ii das ACI 

Guidelines-Dimensão C | Eixo. autonomias das estatais e de seus órgãos decisores 

Item analisado: 

Item 9.ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão da 

Análise: 

Aderente 

 

 
 

 

Redação original:  

9. It is a prime responsibility of the state to ensure that boards have the 

necessary authority, diversity, competencies and objectivity to 

autonomously carry out their function with integrity. The corporate 

governance framework should ensure the board is accountable to the 

company and to the shareholders and, where legislated, subject to 

parliamentary control, recognising citizens as the ultimate shareholder. This 

includes, inter alia, that: 

ii. An appropriate number of independent members – non-state and 

nonexecutive – should be on each board and sit on specialised board 

committees. 
   
 

Principais diretrizes do item: 

O Conselho de Administração e os comitês especializados devem ser 

compostos por um número adequado de membros independentes.   

  
Elaboração própria  

Fonte: OCDE (2019) 

 

Como já mencionado, a lei dedica especial atenção à estruturação e regulamentação 

do Conselho de Administração. Segundo o art. 22, o Conselho de Administração deverá ser 

composto por, no mínimo, 25% de membros independentes, ou por pelo menos 1 (um), caso 

haja decisão pelo exercício da faculdade do voto múltiplo pelos acionistas minoritários. Em 

seguida, no §1º do mesmo artigo, a lei estabelece os critérios para caracterização de conselheiro 

como independente, estabelecendo requisitos que incluem: não ter qualquer vínculo com a 

empresa pública ou a sociedade de economia mista, exceto participação de capital; não receber 

outra remuneração da empresa pública ou da sociedade de economia mista além daquela 

relativa ao cargo de conselheiro, à exceção de proventos em dinheiro oriundos de participação 

no capital; não ser funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo 

ou demandando serviços ou produtos à empresa pública ou à sociedade de economia mista, de 

modo a implicar perda de independência, etc. 
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Vinculado ao Conselho de Administração o art. 13, inciso V, trata da constituição 

do Comitê de Auditoria Estatutário, que segundo estabelece o art. 25, caput, “será integrado 

por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros, em sua maioria independentes". No 

§1º do mesmo artigo, a lei estabelece as condições mínimas para integrar o respectivo Comitê.  

Conclusão: 

Conclui-se pela aderência da Lei das Estatais às diretrizes contidas no item 9.ii. 

 

Quadro 31. Redação original e tradução das principais diretrizes do item 9.iii das ACI 

Guidelines-Dimensão C | Eixo. autonomias das estatais e de seus órgãos decisores 

Item analisado: 

Item 9.iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                      

Conclusão da 

Análise: 

Aderente  

 

Redação original:  

9. It is a prime responsibility of the state to ensure that boards have the 

necessary authority, diversity, competencies and objectivity to 

autonomously carry out their function with integrity. The corporate 

governance framework should ensure the board is accountable to the 

company and to the shareholders and, where legislated, subject to 

parliamentary control, recognising citizens as the ultimate shareholder. This 

includes, inter alia, that: 

iii. Any collective and individual liabilities of board members should be 

clearly defined. All board members should have a legal obligation to 

act in the best interest of the enterprise, cognisant of the objectives of 

the shareholder. All board members should have to disclose any 

personal ownership they have in the SOE and follow the relevant 

insider trading regulation. 

  
 

Principais diretrizes do item: 

❖ As responsabilidades coletivas e individuais dos membros do Conselho 

de Administração devem ser claramente definidas. 

 

❖ Todos os membros do conselho devem ter a obrigação legal de atuar 

em nome dos melhores interesses da companhia. 

 

❖ Todos os membros do conselho devem divulgar toda e qualquer 

propriedade da companhia de que disponham, bem como observar as 

regulamentações de insider trading.  

  
Elaboração própria  

Fonte: OCDE (2019) 
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A lei é detalhista em estabelecer responsabilidades, competências e atribuições para 

o Conselho de Administração. Nesse sentido, o caput do art. 18, estabelece a jurisdição do 

órgão mencionado, esclarecendo que as competências previstas no art. 142 da Lei das 

Sociedades Anônimas também se aplicam ao respectivo board. 

No âmbito do art. 16, por seu turno, a lei elucida que além das regras estabelecidas 

em seu texto, os administradores das empresas públicas e sociedades de economia mista são 

submetidos às normas previstas na Lei nº 6.404 de 1976 que, no bojo dos arts.153, 154 e 155, 

trata, respectivamente, do dever de diligência, da obrigação dos administradores em promover 

o interesse da companhia e do dever de lealdade à instituição. Ato contínuo, conforme 

estabelece o art. 158 da Lei das Sociedades Anônimas, prejuízos causados pelo desvio de poder 

do administrador, quando este proceder fora de suas atribuições ou poderes e com violação à 

lei e ao estatuto, podem configurar responsabilização na esfera civil. 

Não obstante, conforme art. 157 da Lei das Sociedades Anônimas, o administrador 

“deve declarar, ao firmar o termo de posse, o número de ações, bônus de subscrição, opções de 

compra de ações e debêntures conversíveis em ações, de emissão da companhia e de sociedades 

controladas ou do mesmo grupo, de que seja titular”,  a fim de mitigar eventuais riscos de 

insider trading.  

Conclusão: 

Conclui-se pela aderência da Lei das Estatais às diretrizes contidas no item 9.iii. 

 

Quadro 32. Redação original e tradução das principais diretrizes do item 9.iv das ACI 

Guidelines-Dimensão C | Eixo. autonomias das estatais e de seus órgãos decisores 

 

 

 

 

 

Item analisado: 

Item 9.iv 

 

 

 

 

  

Redação original:  

9. It is a prime responsibility of the state to ensure that boards have the 

necessary authority, diversity, competencies and objectivity to 

autonomously carry out their function with integrity. The corporate 

governance framework should ensure the board is accountable to the 

company and to the shareholders and, where legislated, subject to 

parliamentary control, recognising citizens as the ultimate shareholder. 

This includes, inter alia, that: 

iv. Members of SOE boards and executive management should 

make declarations to the relevant bodies regarding their 

investments, activities, employment, and benefits from which a 

potential conflict of interest could arise. 

  
                                                                                                                                                 (continua) 
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                                                                                                                                           (continuação) 

Conclusão da 

Análise: 

Aderente  

 

Principais diretrizes do item: 

Os membros dos conselhos da companhia estatal, bem como da 

gerência executiva devem fazer declarações aos órgãos relevantes em 

relação a seus investimentos, atividades, emprego e benefícios dos 

quais possam surgir potencial conflito de interesses. 

  
Elaboração própria  

Fonte: OCDE (2019) 

 

Segundo o art. 16 da Lei das Estatais, aplicam-se aos administradores da empresa 

pública e da sociedade de economia mista as normas previstas na Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, dentre as quais aquelas contidas no art. 156 e 157 que tratam 

respectivamente do conflito de interesses e do dever de informar.  

Segundo o art. 156, caput, é “vedado ao administrador intervir em qualquer 

operação social em que tiver interesse conflitante com o da companhia, bem como na 

deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe cientificá-los do 

seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do conselho de administração ou da 

diretoria, a natureza e extensão do seu interesse”. 

Adicionalmente, o art. 157, ao regulamentar o dever de divulgar, estabelece que o 

administrador deva “declarar, ao firmar o termo de posse, o número de ações, bônus de 

subscrição, opções de compra de ações e debêntures conversíveis em ações, de emissão da 

companhia e de sociedades controladas ou do mesmo grupo, de que seja titular”, em sintonia 

com a recomendação da OCDE ora analisada. 

Conclusão: 

Conclui-se pela aderência da Lei das Estatais às diretrizes contidas no item 9.iv. 
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Quadro 33. Redação original e tradução das principais diretrizes do item 9.v das ACI 

Guidelines-Dimensão C | Eixo. autonomias das estatais e de seus órgãos decisores 

 

 

 

Item analisado: 

Item 9.v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão da 

Análise: 

Parcialmente 

Aderente 

  

 

Redação original:  

9. It is a prime responsibility of the state to ensure that boards have the 

necessary authority, diversity, competencies and objectivity to 

autonomously carry out their function with integrity. The corporate 

governance framework should ensure the board is accountable to the 

company and to the shareholders and, where legislated, subject to 

parliamentary control, recognising citizens as the ultimate shareholder. 

This includes, inter alia, that: 

v. Board members should be selected on the basis of personal 

integrity and professional qualifications, using a clear, consistent 

and predetermined set of criteria for the board as a whole, for 

individual board positions and for the chair, and subject to 

transparent procedures that should include diversity, background 

checks and, as appropriate, mechanisms aimed at preventing 

future potential conflicts of interest. 

  
 

Principais diretrizes do item: 

 

❖ Os membros do Conselho de Administração devem ser 

selecionados com base em critérios pré-determinados, 

observados qualificação profissional e integridade pessoal. 

 

❖ Os critérios devem ser concebidos para o Conselho de 

Administração como um todo, para posições individuais do 

conselho, e para a posição de presidente do Conselho de 

Administração. 

 

❖ Os critérios devem ser transparentes e incluir diversidade, 

backgroud checks e mecanismos desenhados para prevenir 

futuros conflitos de interesse. 

  
Elaboração própria  

Fonte: OCDE (2019) 

 

A lei contém diretrizes aderentes a quase todos os aspectos centrais da 

recomendação analisada. O art. 17, caput, estabelece que 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 cumprir requisitos objetivos de experiência profissional, formação 

acadêmica e conduta pregressa. 
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Nota-se, pois, que a Lei de Responsabilidade das Estatais institui regras de seleção 

de administradores tanto com base em critérios de qualificação profissional como de integridade 

pessoal. Quanto aos critérios de qualificação profissional, aplicáveis ao Conselho de 

Administração e à Diretoria Executiva, a lei estabelece, além de formação acadêmica 

compatível com o cargo para o qual foi indicado, requisitos de experiência profissional que 

incluem: experiência no setor público e privado em área conexa à qual foi indicado para a 

função de direção superior; experiência em cargos de direção e chefia superior em empresa de 

porte igual ou objeto semelhante ao da companhia para a qual foi indicado; experiência em 

cargo em comissão ou função de confiança no setor público; experiência como docente ou 

pesquisador nas área de atuação da empresa estatal; e/ou experiência como profissional liberal 

em área direta ou indiretamente relacionada à área de atuação da empresa pública ou da 

sociedade de economia mista. 

Não obstante, a lei cuida de estabelecer condições mínimas objetivas para a 

ocupação do posto de membro do Comitê de Auditoria Estatutário, explicitando no art. 25, §1º 

um conjunto de regras para a indicação do respectivo membro.  

Adicionalmente, o art. 17, §2º, inciso V, veda a indicação para o Conselho de 

Administração e para a diretoria de pessoa que tenha ou possa ter qualquer forma de conflito 

de interesse com a pessoa político-administrativa controladora da empresa pública ou da 

sociedade de economia mista ou com a própria empresa ou sociedade, com vistas a prevenir 

futuros conflitos de interesses. Como decorrência, apesar de não haver indicação expressa na 

lei, a vedação à indicação de membros potencialmente conflitados, abre espaço, naturalmente, 

para a realização de background checks, inclusive de integridade. 

Nesse mesmo sentido, o art. 17, caput e inciso III estabelecem, respectivamente, 

que os administradores serão escolhidos dentre cidadãos de reputação ilibada, ficando proibida 

a indicação de indivíduos considerados inelegíveis para compor os quadros do Conselho de 

Administração e da Diretoria Executiva. 

Por fim, como mecanismo de prevenção a conflito de interesses, o art. 157 da Lei 

das Sociedades Anônimas – aplicável às empresas públicas e sociedades de economia mista por 

força do art. 16 da Lei das Estatais – define diretrizes de  informação e disclosure a serem 

atendidas pelos administradores, estruturando uma espécie de background check induzido. A 

lei, no entanto, é silente em estabelecer critérios diferenciados para posições específicas no 

Conselho de Administração, dentre as quais a de chair (Presidente do Conselho de Administração). 

Conclusão:  

Conclui-se pela aderência parcial da Lei das Estatais às diretrizes contidas no item 9.v 
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Quadro 34. Redação original e tradução das principais diretrizes do item 9.vi das ACI 

Guidelines-Dimensão C | Eixo. autonomias das estatais e de seus órgãos decisores 

 

 

 

 

 

 

Item analisado: 

Item 9.vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão da 

Análise: 

Parcialmente 

Aderente  

 

Redação original:  

9. It is a prime responsibility of the state to ensure that boards have the 

necessary authority, diversity, competencies and objectivity to 

autonomously carry out their function with integrity. The corporate 

governance framework should ensure the board is accountable to the 

company and to the shareholders and, where legislated, subject to 

parliamentary control, recognising citizens as the ultimate shareholder. 

This includes, inter alia, that: 

vi. Mechanisms should exist to manage conflicts of interest that may 

prevent board members from carrying out their duties in the 

company’s interest, and to limit political interference in board 

processes. Potentially conflicting interests should be declared at 

the time of appointment and the declarations should be kept up 

to date during board tenure.  

  
 

Principais diretrizes do item: 

❖ Devem existir mecanismos de gestão de conflito de interesses, que 

impeçam que os membros do Conselho de Administração atuem 

em sentido adverso aos interesses da companhia e que limitem a 

interferência política nos processos do board. 

 

❖ Potenciais conflitos de interesse devem ser declarados no 

momento da indicação e as declarações devem ser atualizadas 

durante todo o mandato dos membros do Conselho de 

Administração. 

  
Elaboração própria  

Fonte: OCDE (2019) 

 
Além dos já exaustivamente mencionados requisitos de indicação para o Conselho 

de Administração, que funciona como uma primeira barreira à interferência política no board, 

o inciso II do art. 14, o art. 89 e o art. 90, vocalizam que a companhia e seus administradores 

devem ser preservados de intervenção ou ingerência política, assegurando-se explicitamente, 

que o estado controlador deve preservar a independência do conselho no exercício de suas 

funções e que o exercício da supervisão ministerial não pode implicar em redução ou supressão 

da autonomia conferida à companhia e seus boards. 
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No que toca à prevenção ao conflito de interesses, além dos dispositivos analisados 

no item 9.v, o art. 9º, §1º, inciso I, estabelece que competirá ao Código de Conduta e Integridade 

– aplicável também ao Conselho de Administração – fixar orientações sobre a prevenção de 

conflito de interesses.  

Ademais, no que concerne à declaração de conflitos de interesses, além do já 

mencionado art. 17, §2º, inciso V da Lei de Responsabilidade das Estatais, que proíbe a 

indicação ao Conselho de Administração de indivíduo que tenha ou possa ter qualquer forma 

de conflito de interesses com a companhia – abrindo espaço para a introdução de declarações 

de conflito e background checks – as obrigações introduzidas pela Lei das Sociedades 

Anônimas asseguram a aferição prévia de eventuais conflitos de interesses. 

Não obstante, a declaração do cumprimento dos requisitos de indicação, a exemplo 

do que determina o art. 25, §3º, para o Comitê de Auditoria Estatutário, constitui, em alguma 

medida, declaração indireta de ausência de conflitos de interesses. A lei, no entanto, não é 

objetiva em estabelecer que potenciais conflitos de interesses devam ser declaradores quando 

da indicação para o Conselho, nem tão pouco atualizados ao longo do mandato, em instrumento 

específico a ser arquivado pela companhia.  

Conclusão: 

Conclui-se pela aderência parcial da Lei das Estatais às diretrizes contidas no item 9.vi. 

 

Quadro 35. Redação original e tradução das principais diretrizes do item 9.vii das ACI 

Guidelines-Dimensão C | Eixo. autonomias das estatais e de seus órgãos decisores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item analisado: 

Item 9.vii 

 

 

 

 

 

 

  

Redação original:  

9. It is a prime responsibility of the state to ensure that boards have the 

necessary authority, diversity, competencies and objectivity to 

autonomously carry out their function with integrity. The corporate 

governance framework should ensure the board is accountable to the 

company and to the shareholders and, where legislated, subject to 

parliamentary control, recognising citizens as the ultimate shareholder. 

This includes, inter alia, that: 

vii. Mechanisms to evaluate and maintain the effectiveness of board 

performance and independence should be in place. These may 

include, amongst others, limits on the term of any continuous 

appointment or the permitted number of reappointments to the 

board, as well as resources to enable the board to access 

independent information or expertise. 

  
                                                                                                                                                    (continua) 
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                                                                                                                                            (continuação) 

Conclusão da 

Análise: 

Aderente  

 

Principais diretrizes do item: 

Deve haver mecanismos para avaliar e manter a performance e 

independência do conselho, incluindo: 

 

❖ Limites para o mandato e número de reconduções; 

 

❖ Recursos que permitam ao conselho, acessar informações e 

expertises independentes. 

   
Elaboração própria  

Fonte: OCDE (2019) 

 

A entrada em vigor da Lei das Estatais, ampliou a autonomia das companhias e de 

seus administradores em face do governo que as controla, a começar pela definição de requisitos 

e vedações objetivas à indicação dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria 

Executiva.  

Ademais, para além dos critérios de indicação dos administradores, a lei se 

preocupa em estabelecer outros parâmetros e diretrizes que contribuem para a preservação da 

autonomia e performance do conselho, fixando limites ao mandato e à recondução dos 

administradores. No bojo do art. 13, inciso VI, a lei estabelece que “o prazo de gestão dos 

membros do Conselho de Administração e dos indicados para o cargo de diretor, será unificado 

e não superior a 2 (dois) anos, sendo permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções 

consecutivas”. Estabelece, ainda, conforme se extrai do inciso VIII, do mesmo artigo, que o 

prazo de gestão dos membros do Conselho Fiscal será não superior a 2 (dois) anos, permitidas 

no máximo 2 (duas) reconduções consecutivas. 

No que toca à avaliação e manutenção da efetividade e performance do Conselho 

de Administração, o art. 13, inciso III assevera que o estatuto da companhia deverá dispor sobre 

a avaliação, individual e coletiva, dos administradores e membros de comitês, em periodicidade 

anual, observando os seguintes critérios mínimos: licitude e eficácia da ação dos 

administradores; contribuição dos administradores e colegiados para o resultado do exercício; 

consecução dos objetivos estabelecidos pelo plano de negócios e pela estratégia de longo prazo. 

Por fim, o art. 14, incisos II e III estabelecem que o acionista controlador deverá 

preservar a independência do Conselho de Administração no exercício de suas funções, além 

de observar a política de indicação na seleção dos Administradores e membros do Conselho 

Fiscal.  
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No mesmo sentido, o art. 89 impõe limites ao exercício de supervisão do ente 

controlador, sustentando que: 

“[o] exercício da supervisão por vinculação da empresa pública ou da sociedade 

de economia mista, pelo órgão a que se vincula, não pode ensejar a redução ou a 

supressão da autonomia conferida pela lei específica que autorizou a criação da 

entidade supervisionada ou da autonomia inerente a sua natureza, nem autoriza a 

ingerência do supervisor em sua administração e funcionamento, devendo a 

supervisão ser exercida nos limites da legislação aplicável”. 

(BRASIL, 2016a) 

 Ato contínuo o art. 90 cuida de delimitar ainda melhor os contornos ao exercício 

do controle pelo Estado, estabelecendo que as ações dos órgãos de controle não podem implicar 

em interferência na companhia nem ingerência no exercício de suas competências e atribuições. 

Por fim, pela posição que ocupa na companhia, o Conselho de Administração 

dispõe de todas as condições, formais e materiais – para acessar informações ou assessoria 

independente. Ainda assim, a lei cuidou de assegurar, no art. 24, §7º, que o Comitê de Auditoria 

Estatutário – vinculado ao Conselho de Administração – possua autonomia operacional e 

dotação orçamentária própria, para conduzir ou determinar a realização de consultas, avaliações 

e investigações, inclusive com a contratação e utilização de especialistas externos 

independentes. 

Conclusão: 

Conclui-se pela aderência da Lei das Estatais às diretrizes contidas no item 9.vii. 

 

Quadro 36. Redação original e tradução das principais diretrizes do item 10 das ACI 

Guidelines-Dimensão C | Eixo. autonomias das estatais e de seus órgãos decisores 

 

 

 

 

Item analisado: 

Item 10 

 

 

 

  

 

Redação original:  

10. The state should express an expectation that the board apply high 

standards for hiring and conduct of top management and other members 

of the executive management, who should be appointed based on 

professional criteria. Special attention should be given to managing 

conflict of interest and, relatedly, movement of actors between public 

and private sectors (also known as “revolving door” practices). 

  
                                                                                                                                                    (continua) 
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                                                                                                                                              (continuação) 

Conclusão da 

Análise: 

Parcialmente 

Aderente  

 

Principais diretrizes do item: 

❖ O conselho deve adotar padrões elevados para seleção e 

condução da direção executiva, que deverá ser selecionada com 

base em critérios profissionais. 

 

❖ Atenção especial deve ser data à gestão dos conflitos de 

interesses, inclusive quanto à movimentação de atores entre os 

setores público e privado. 

  
Elaboração própria  

Fonte: OCDE (2019) 

 

Conforme analisado em itens anteriores, a lei é clara em estabelecer critérios de 

indicação para os membros do Conselho de Administração e Diretoria Executiva – art. 17, 

incisos I a III –, para o Comitê de Auditoria Estatutário – art. 25, §1º – e para o Conselho Fiscal 

– art. 26, §1º. 

Não obstante, como também analisado previamente, a lei se ocupa em estabelecer 

mecanismos para a prevenção e tratamento de conflito de interesses, ainda que eventualmente 

o faça de maneira indireta, por remissão à Lei das Sociedades Anônimas. Por fim, conforme 

detalhado no item 9.i, a lei não se debruça em estabelecer regramentos específicos quanto à 

movimentação de atores entre os setores público e privado. Tal previsão, no entanto, é 

identificada na Lei nº 12.813 de 2013 – conhecida como lei do conflito de interesses – cuja 

aplicação se restringe ao Poder Executivo federal. 

Conclusão: 

Conclui-se pela aderência parcial da Lei das Estatais às diretrizes contidas no item 10. 

 

Por fim, a compreensão do grau de aderência da Lei das Estatais às melhores 

práticas contidas nas ACI Guidelines-Dimensão C, passa pela visualização do resultado 

agregado das análises supra realizadas. O Quadro 37, abaixo, consolida os resultados parciais. 
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Quadro 37. CONSOLIDADO - Nível de aderência da Lei das Estatais às 

diretrizes contidas nas ACI-Guidelines-Dimensão C. Brasil – 2020 

ACI Guidelines-Dimensão C 
Nível de Aderência 

 Lei das Estatais 

Itens Aderente 
Parcialmente  

Aderente 

Não  

Aderente 

C.1.i.  
 

 

 

Eixo. gestão integrada de riscos 

 

  

X     

C.1.ii  X     

C.1.iii.  X     

C.1.iv   X    

C.1.v X     

C.1.vi   X   

C.2.i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eixo. controles internos, ética e 

mecanismo de compliance 

 

 

 

 

 

 

 

  

X     

C.2.ii X     

C.2.iii   X   

C.2.iv    X  

C.3.i   X   

C.3.ii   X   

C.3.iii X     

C.3.iv  X    

C.3.v   X   

C.3.vi X     

C.4.   X   

C.5.i X     

C.5.ii X     

C.5.iii     X 

C.5.iv  X    

C.6 X     

C.7     X 

C.8 X     

C.9.i 

Eixo. autonomias das estatais e 

de seus órgãos decisores 

  X   

C.9.ii X     

C.9.iii X     

C.9.iv X     

C.9.v   X   

C.9.vi    X   

C.9.vii  X     

C.10   X   

Elaboração própria 
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Como se apreende do Quadro 37, a análise agregada do nível de aderência da Lei 

das Estatais em face do conjunto das diretrizes estabelecidas pela OCDE, revela o seguinte 

cenário: dos 32 itens avaliados, a Lei das Estatais é plenamente aderente a 17 (aproximadamente 

53%), parcialmente aderente a 12 (aproximadamente 38%) e não aderente a 3 

(aproximadamente 9%).  

Se relativizados, os resultados demonstram um grau de aderência 

consideravelmente substantivo da Lei das Estatais em relação às diretrizes contidas nas ACI 

Guidelines-Dimensão C, tal que, no que toca à promoção da integridade e prevenção à 

corrupção no nível interno das companhias estatais35, a Lei nº 13.303 de 2016 contém diretrizes 

que, se implementadas, estruturam um sistema de integridade e anticorrupção plenamente 

aderente a mais de 50% das melhores práticas recomendadas pela OCDE. 

Por outro lado, o grau de aderência parcial também é consideravelmente alto. Em 

12 dos 32 itens avaliados, a Lei das Estatais atende parcialmente às diretrizes propostas pela 

organização multilateral, contemplando pelo menos um dos aspectos centrais da recomendação 

analisada. Nesses casos, como se abstrai das análises apresentadas ao longo deste capítulo, os 

ajustes necessários à migração para a categoria aderente tendem a ser mais pontuais, tal que 

aperfeiçoamentos menos estruturantes assegurariam a aderência completa da legislação 

nacional às diretrizes em questão.      

 Por fim, em apenas 3 dos 32 itens analisados, não se identificou qualquer 

convergência entre as melhores práticas e o conteúdo normativo da Lei de Responsabilidade 

das Estatais. Nesses casos, a Lei das Estatais não incorpora qualquer dos aspectos contidos na 

recomendação, e a incorporação das diretrizes propostas pela OCDE tendem a demandar 

maiores esforços. 

O gráfico a seguir, ilustra os resultados agregados por eixo temático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
35 A que se referem as recomendações analisadas. 
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Gráfico 1. Aderência da Lei das Estatais às ACI Guidelines-Dimensão C 

 

 
Elaboração própria. 

 

Conforme se observa no Gráfico 1, dos três eixos que compõem a Dimensão C das 

ACI Guidelines, aquele que contempla as diretrizes relativas à promoção do controle interno, 

ética e compliance é o que dispõe do menor nível de aderência por parte das Lei das Estatais, 

concentrando, por consequência, maiores oportunidades de avanço. O eixo que contempla as 

diretrizes relativas à gestão de risco, por seu turno, apresenta o maior nível de aderência em 

face da lei, seguido pelo eixo autonomia das estatais e seus órgãos decisores, do qual metade 

das recomendações encontram correspondência no ordenamento nacional em análise. 

Não obstante, como se observa no Quadro 37 e no Gráfico 1, tanto o eixo gestão de 

riscos como o eixo autonomia das estatais, não possui qualquer item classificado como não 

aderente, ratificando os esforços da Lei das Estatais em, de um lado, estabelecer diretrizes com 

foco na gestão mais ampla de riscos, que incorpore riscos de integridade, fraude e corrupção e, 

de outro, em limitar as oportunidades de influências políticas indevidas na condução da 

companhia, apostando na qualificação do processo de indicação para o Conselho de 

Administração, Diretoria Executiva e principais órgãos colegiados, que passam 

obrigatoriamente a observar requisitos e restrições objetivas.  

Tal panorama, revela avanços já consolidados pela Lei das Estatais, e traz reflexões 

quanto aos horizontes ainda a serem explorados, seja a partir do aprimoramento da própria lei 

e/ou da edição de regulamentações complementares.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do estudo de aderência realizado, observa-se que a Lei de Responsabilidade 

das Estatais introduziu avanços importantes nas três perspectivas analisadas, com destaque para 

o fortalecimento da gestão de riscos e da autonomia das estatais e de seus órgãos decisores. A 

estruturação do ambiente de controle interno em torno de três linha de defesa, associado à 

integração da gestão de riscos à estratégia corporativa, contribuíram para o fortalecimento do 

sistema de integridade e compliance, com efeitos diretos na preservação da organização em 

face dos riscos de fraude e corrupção. 

Por outro lado, a lei produziu um considerável alargamento da autonomia dos 

órgãos de gestão e governança das empresas estatais em face do Estado proprietário, 

contribuindo para a mitigação de interferências políticas indevidas na companhia. Para tanto, 

vetou explicitamente ingerências no exercício da supervisão ministerial, bem como estabeleceu 

requisitos específicos de qualificação e experiência profissional para a indicação dos 

administradores, reduzindo o horizonte de nomeações meramente políticas, prática inoportuna 

sob pelo menos duas dimensões: i. desprofissionaliza a gestão, trazendo ônus para os resultados 

empresariais; ii. abre espaço para conflitos de interesses potencialmente desdobráveis na 

‘fisiologização’ da companhia.  

 Nesse espectro, no entanto, apesar de ser abundante em estabelecer critérios e 

vedações para a indicação de administradores e membros de órgãos diretivos, a análise revela 

que ainda há espaço para avançar nos critérios de composição do Conselho de Administração 

e demais órgãos colegiados, traçando requisitos particulares para as posições específicas em 

cada órgão, com regulamentação direcionada, por exemplo, à posição de presidente do conselho 

(chairman). 

Ainda no que toca à preservação da independência dos órgãos diretivos, para além 

das barreiras de quarentena estabelecidas pela Lei de Conflito de Interesses e dos requisitos de 

independência assentados pela Lei das Estatais36, verifica-se, a partir da investigação 

empreendida, espaço para aprimoramento do ambiente institucional, no sentido de estabelecer 

parâmetros mais claros quanto às movimentações entre companhias estatais e setor privado, 

com vistas a preservar os interesses primários da companhia, mitigar potencias conflitos de 

interesses e evitar o uso de informações privilegiadas. No mesmo espírito, a incorporação de 

critérios e períodos de quarentena (cooling-off) para que ex-políticos e outros agentes 

 
36 Membros independentes do Conselho de Administração. 
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potencialmente conflitados ingressem nas companhias – especialmente na condição de 

administradores – constitui medida relevante ainda não incorporada na legislação analisada.  

Em relação às recomendações relacionadas à dimensão promoção de controles 

internos e mecanismos de ética e compliance, a lei demonstra-se bastante consistente em 

estabelecer as bases corporativas para o desenvolvimento de mecanismos sólidos de integridade 

e anticorrupção, instituindo área específica responsável pela gestão de riscos e compliance, e 

estruturando o sistema de controles internos em três linhas de defesa. A lei também se alinha 

às melhores práticas recomendadas pela OCDE, ao estabelecer política específica37 de proibição 

à corrupção, além de introduzir a obrigatoriedade de treinamentos periódicos sobre o código de 

conduta, integridade e gestão de riscos – para empregados e a alta administração – e imputar 

diretamente ao Conselho de Administração a responsabilidade  por discutir, implementar e 

supervisionar o código de conduta e os sistemas de gestão de riscos e controles internos da 

companhia. 

Por outro lado, a lei ainda é tímida em estabelecer as bases necessárias para o 

fomento a uma cultura aberta, capaz de estimular os empregados e administradores a trazerem 

à tona situações controversas e potencialmente conflituosas em uma lógica ‘daily basis’. Ao 

omitir-se, falha em estimular um ambiente institucional permeável à dúvida e preparado para 

lidar preventivamente com potenciais conflitos de interesses, aspectos essenciais à segurança 

psicológica, indispensável no fomento à cultura de integridade. 

Não obstante, apesar de estabelecer recomendações claras quanto ao código de 

conduta, a lei não contempla no rol de temas a serem tratados pelo respectivo documento, 

questões sensíveis como hospitalidade, entretenimento e brindes, doações e caridade, patrocínio 

e nepotismo. Tais temas, constituem matérias relevantes e sensíveis à integridade corporativa, 

de modo que, o esclarecimento das vedações e/ou regras admitidas pela companhia para cada 

uma das questões é de suma relevância para a prevenção a fraudes e corrupção.  

No mesmo sentido, a despeito de introduzir avanços substanciais na seleção e 

indicação de administradores, a lei é silente em estabelecer parâmetros específicos de 

integridade para a seleção de empregados não-administradores. Nota-se ainda, espaço para 

avançar na parametrização de regras que expandam a aplicação das medidas e políticas de 

integridade e anticorrupção para fora dos limites formais da organização, considerando todo o 

 
37 Código de Conduta e Integridade. 
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ambiente organizacional em que a companhia está inserida, seus principais stakeholders e 

parceiros de negócios.  

Conclui-se, por fim, com base em todo o contexto analisado, que a Lei de 

Responsabilidade das Estatais enceta contribuições relevantes para o amadurecimento do 

ambiente de integridade e anticorrupção das empresas de propriedade estatal no Brasil, 

introduzindo no ordenamento jurídico nacional um conjunto de regras e diretrizes 

consideravelmente alinhadas às melhores práticas estabelecidas pela OCDE. Em outras 

palavras, os resultados apontam que a Lei das Estatais introduz um sistema de integridade, 

compliance e anticorrupção substantivamente aderente às melhores práticas internacionais que, 

ainda que incompleto, parece caminhar em direção ao que se poderia considerar o ‘estado da 

arte’.   

Não obstante, os gaps e omissões identificados, sinalizam para a necessidade de 

uma agenda propositiva de estudos, com foco na investigação e formulação de soluções que 

deem conta das deficiências detectadas, de modo a contribuir para o aperfeiçoamento da Lei 

das Estatais e do ambiente institucional de fomento à integridade corporativa e prevenção à 

corrupção no Brasil. 

Por outro lado, a considerável aderência da Lei das Estatais às melhores práticas 

internacionais, revela que o país caminha na direção correta, tal que o esforço mais imediato 

talvez deva se concentrar na implementação adequada e efetiva da legislação disponível. Tal 

constatação aponta em direção a uma agenda de pesquisas aplicadas, com foco em investigar e 

compreender os desafios da implementação da lei e seus resultados concretos no universo das 

companhias estatais. 
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ANEXO I 

Guidelines on Anti-Corruption and Integrity in State-Owned Enterprises 

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT- OECD 

 

C. Promotion of Integrity and Prevention of Corruption at the Enterprise Level 

IV. RECOMMENDS that Adherents ensure that their ownership policy fully reflects that a 

cornerstone of promoting integrity and preventing corruption in and concerning SOEs is 

effective company internal controls, ethics and compliance measures that prevent, detect and 

mitigate corruption-related risks, and enforce rules. Adherents should ensure that SOEs are 

overseen by effective and competent boards of directors that are empowered to oversee 

company management and to act autonomously from the state as a whole. To this effect, 

Adherents, as appropriate acting via their ownership entities, should take the following action: 

Encourage integrated risk management systems in state-owned enterprises 

1. The state should encourage that SOE boards and oversight bodies oversee, and that 

management implements, risk management systems commensurate with state expectations and 

where appropriate in line with requirements for listed companies. To this end, the state, acting 

via the ownership entity, should encourage SOEs to take a risk-based approach and to adhere, 

to the extent feasible, to good practices, such that: 

i. The risk management system is treated as integral to the SOE’s strategy and the 

achievement of pre-determined objectives. It thus embodies a coherent and 

comprehensive set of internal controls, ethics and compliance measures that are 

developed and maintained in response to regular and tailored risk assessments. 

ii. The risk management system is regularly monitored by the board, reassessed and 

adapted to the SOEs’ circumstances, with a view to establishing and maintaining 

the relevance and performance of internal controls, policies and procedures. 

iii. There is a segregation of duties between those that take ownership of and manage 

risks, those that oversee risks and those that provide independent assurance within 

the SOE. 

iv. The risk management system includes risk assessments that:  

(i) are undertaken regularly;  

(ii) are tailored to the SOE;  

(iii) take into account inherent internal and external risks for their likelihood of 

occurrence and the impact of occurrence on the achievement of SOE 

objectives, as well as residual risks;  

(iv) explicitly treat a comprehensive set of corruption-related risks, considering 

high-risk areas and intra- and inter-personal aspects (e.g. human behaviour 

and interactions between the SOE board and government); 
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(v) integrate different perspectives, including those from within the company 

and key stakeholders (representing different levels of authority in the 

company, jurisdictions and different parts of the business). 

v. SOE representatives responsible for risk assessments within the company should 

have sufficient authority to gather meaningful contributions, to identify risks, to 

select appropriate risk responses and to react in a measured way in face of 

problematic findings. 

vi.  SOEs, wherever possible, should publicly disclose information about material 

integrity-related risks, the risk management system and measures taken to mitigate 

risks. 

Promote internal controls, ethics and compliance measures in state-owned enterprises 

2. The state should, without intervening in the management of individual SOEs, take 

appropriate steps to encourage integrity in SOEs, expecting and respecting that SOE boards and 

top management promote a “corporate culture of integrity” throughout the corporate hierarchy 

through, inter alia:  

(i) a clearly articulated and visible corporate policy prohibiting corruption;  

(ii) facilitating the implementation of applicable anti-corruption and integrity 

provisions through strong, explicit and visible support and commitment from 

boards and management to internal controls, ethics and compliance measures 

(hereafter referred to as “integrity mechanisms”);  

(iii) encouraging an open culture that facilitates and recognises organisational 

learning, and encourages good governance and integrity and protects 

reporting persons (also known as “whistleblowers”), and;  

(iv) leading by example in their conduct. 

3. The state should encourage that integrity mechanisms are made applicable to all levels of 

the corporate hierarchy and all entities over which a company has effective control, including 

subsidiaries. In line with state’s expectations and applicable legal provisions, and to the extent 

feasible, integrity mechanisms should: 

i. Require high standards of conduct through clear and accessible codes of conduct, 

ethics or similar policies that address, in particular, the procurement of goods and 

services as well as, inter alia, board and senior/top management remuneration, 

conflicts of interest, hospitality and entertainment, political contributions, 

charitable donations and sponsorships, gifts, favouritism, nepotism or cronyism, 

and facilitation payments, solicitation and extortion. 

ii. Ensure that high standards of conduct are supported, incentivised and implemented 

through human resources policies and procedures, where processes are adequately 

designed to ensure hiring, retaining and firing of employees based on a set of 

objective, pre-determined criteria. 
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iii. Be linked to the system of financial and accounting procedures, supported by the 

risk management system and related internal controls and reasonably designed to 

ensure the maintenance of fair and accurate books, records, and accounts. 

iv. Ensure that SOEs do not seek or accept exemptions not previously contemplated in 

the statutory or regulatory framework, including related to human rights, 

environment, health, safety, labour, taxation and financial incentives. 

v. Be applied to engagement with agents and other intermediaries, consultants, 

representatives, distributors, contractors and suppliers, consortia, and joint venture 

partners (hereinafter “business partners”), reinforced by properly documented risk-

based due diligence pertaining to their hiring or contracting, as well as the 

appropriate and regular oversight of business partners. SOEs may inter alia, 

establish clear screening criteria, inform business partners of the company’s 

commitment to anti-corruption and integrity and seek a reciprocal commitment in 

writing from business partners. 

vi. Be monitored by the board and other corporate bodies, where existing, that are 

independent of management. 

4. The state should encourage that corporate measures exist to provide positive support for the 

observance of integrity mechanisms by all levels of the corporate hierarchy and to mitigate 

opportunistic behaviour. This includes training for all levels of the company, and subsidiaries, 

on relevant legal provisions, state expectations and on company integrity mechanisms, with the 

possibility of measuring the degree of understanding throughout the hierarchy. 

5. The state should encourage appropriate channels for oversight and reporting at the enterprise 

level. This would, to the extent feasible, include: 

i. Expecting that internal audit, where it exists, has the capacity, autonomy and 

professionalism needed to duly fulfil its function. 

ii.  Encouraging the establishment of specialised board committees where appropriate, 

particularly in the areas of risk management, audit, remuneration and public 

procurement when relevant, each with a minimum of one and ideally a majority of 

independent board members. 

iii. Encouraging that there are effective measures for providing guidance and advice to 

directors, officers, employees, and, where appropriate, business partners, on 

complying with the company's integrity mechanisms, including when they need 

urgent advice on difficult situations. 

iv. Encouraging the establishment of clear rules and procedures for employees or other 

reporting persons to report concerns to the board about real or encouraged illegal 

or irregular practices in or concerning SOEs (including subsidiaries or business 

partners). In the absence of timely remedial action or in the face of a reasonable risk 

of negative employment action, employees are encouraged to report to the 
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competent authorities. They should be protected in law and practice against all types 

of unjustified treatments as a result of reporting concerns. 

6. The state should expect that SOEs apply high standards of transparency and disclosure akin 

to good practice listed companies, or to firms in like circumstances, and in line with the state’s 

disclosure policy. In addition, the state could encourage disclosure of the organizational 

structure of the SOE, including its joint ventures and subsidiaries. 

7. Where applicable, the state should expect that SOEs adhere to laws related to lobbying, for 

example declaring a meeting in the appropriate registry. 

8. The state should expect that corporate investigative and disciplinary procedures exist to 

promote compliance and to address, among other things, violations, at all levels of the company, 

of relevant laws or company’s integrity mechanisms. 

Safeguard the autonomy of state-owned enterprises’ decision-making bodies 

9. It is a prime responsibility of the state to ensure that boards have the necessary authority, 

diversity, competencies and objectivity to autonomously carry out their function with integrity. 

The corporate governance framework should ensure the board is accountable to the company 

and to the shareholders and, where legislated, subject to parliamentary control, recognising 

citizens as the ultimate shareholder. This includes, inter alia, that: 

i. Politicians who are in a position to influence materially the operating conditions of 

SOEs should not serve on their boards. Civil servants and other public officials can 

serve on boards under the condition that qualification and conflict of interest 

requirements apply to them. A pre-determined “cooling-off” period should as a 

general rule be applied to former politicians. 

ii.  An appropriate number of independent members – non-state and nonexecutive – 

should be on each board and sit on specialised board committees. 

iii. Any collective and individual liabilities of board members should be clearly defined. 

All board members should have a legal obligation to act in the best interest of the 

enterprise, cognisant of the objectives of the shareholder. All board members should 

have to disclose any personal ownership they have in the SOE and follow the 

relevant insider trading regulation. 

iv. Members of SOE boards and executive management should make declarations to 

the relevant bodies regarding their investments, activities, employment, and benefits 

from which a potential conflict of interest could arise. 

v. Board members should be selected on the basis of personal integrity and 

professional qualifications, using a clear, consistent and predetermined set of criteria 

for the board as a whole, for individual board positions and for the chair, and subject 

to transparent procedures that should include diversity, background checks and, as 

appropriate, mechanisms aimed at preventing future potential conflicts of interest 

(e.g. use of asset declarations). 
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vi. Mechanisms should exist to manage conflicts of interest that may prevent board 

members from carrying out their duties in the company’s interest, and to limit 

political interference in board processes. Potentially conflicting interests should be 

declared at the time of appointment and the declarations should be kept up to date 

during board tenure. 

vii. Mechanisms to evaluate and maintain the effectiveness of board performance and 

independence should be in place. These may include, amongst others, limits on the 

term of any continuous appointment or the permitted number of reappointments to 

the board, as well as resources to enable the board to access independent information 

or expertise. 

10. The state should express an expectation that the board apply high standards for hiring and 

conduct of top management and other members of the executive management, who should be 

appointed based on professional criteria. Special attention should be given to managing conflict 

of interest and, relatedly, movement of actors between public and private sectors (also known 

as “revolving door” practices). 


