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I – Lei 13.303/2016

ESSÊNCIA DA LEI

 fortalecer a governança corporativa e incrementar o

controle, transparência e prestação de contas à sociedade,

caminhando na direção de práticas já adotadas por outros

países;

 maior formalismo e impessoalidade nas tomadas de

decisões, com aumento de cobrança por resultados;

 foco no alcance dos seus objetivos estatutários.
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PRINCIPAIS ALTERAÇÕES

 ênfase na formulação e acompanhamento de estratégias;

 critérios mais qualitativos para nomeação de diretores e membros

dos conselhos;

 intensificação da gestão de riscos e controles, além da adoção de

programas de integridade e conformidade;

 estruturação de um plano de negócios com objetivos claros e

métricas de acompanhamento;

 aperfeiçoamento das regras de licitações de bens e serviços.
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PRINCIPAIS DESAFIOS À IMPLEMENTAÇÃO DA LEI DAS ESTATAIS

 capacitação dos dirigentes e empregados;

 restrições orçamentárias;

 sistemas de TI;

 mudança de cultura organizacional.



I – Lei 13.303/2016

PRINCIPAIS DESAFIOS À IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS DE GOVERNANÇA

1) existência de instrumento normativo eficaz autorizando a criação da entidade,

inclusive com a indicação clara do relevante interesse coletivo ou imperativo de

segurança nacional que motivou a sua existência;

2) adoção de práticas de governança e controle proporcionais à relevância,

materialidade ou riscos envolvidos;

3) adequação do Estatuto Social ao interesse coletivo ou imperativo de segurança

nacional, inclusive no que tange ao alinhamento dos objetivos da entidade aos

objetivos das políticas públicas;

4) inexistência ou insuficiência de normativos internos e praticas organizacionais

voltadas para estimular a definição clara dos recursos empregados na realização

de políticas públicas, particularmente no que concerne aos impactos econômico-

financeiros;
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PRINCIPAIS DESAFIOS À IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS DE GOVERNANÇA

5) divulgação, na Carta Anual de Governança Corporativa, de informações

econômico-financeiras e de comentários dos administradores sobre o desempenho

da entidade;

6) autonomia do Comitê de Auditoria Estatutário, inclusive no que concerne à

instrumentalização das ações desse comitê;

7) nível de aderência do Código de Conduta e Integridade: (i) aos princípios,

valores e missão da empresa; (ii) a prevenção de conflito de interesses e vedação

de atos de corrupção e fraude; (III) a proteção do denunciante; (iv) a indicação de

instâncias internas responsáveis pela atualização e aplicação do código, inclusive

indicação de sanções aplicáveis em caso de violação às regras; (v) à previsão de

treinamento periódico dos agentes da empresa sobre o código e sobre a política

de gestão de riscos;

8) participação efetiva dos administradores e conselheiros fiscais em treinamentos

específicos sobre temas relacionados às atividades da entidade;
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PRINCIPAIS DESAFIOS À IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS DE GOVERNANÇA

9) independência de atuação da comissão interna transitória para exercer as

competências do comitê de elegibilidade;

10) efetividade das ações do Conselho de Administração para verificar o

alcance das metas e resultados na execução do plano de negócios, além de

assegurar a participação de um representante dos empregados e de, no

mínimo, um representante dos acionistas minoritários;

11) exigência formal à Diretoria de compromisso com metas e resultados

específicos a serem alcançados como condição para a

investidura/continuidade em cargo de Direção;

12) norma interna eficaz sobre a adequada classificação da informação

quanto à confidencialidade;
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PRINCIPAIS DESAFIOS À IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS DE GOVERNANÇA

13) efetividade do regulamento interno de licitações e contratos

das empresas estatais, especialmente em relação as seguintes

questões:

a) procedimentos auxiliares das licitações;

b) etapa de lances exclusivamente eletrônica;

c) política de transações com partes relacionadas;

d) manifestação de interesse privado no recebimento de

propostas/projetos de empreendimentos;

e) matriz de riscos nas elaborações das licitações;

f) pagamento na forma de remuneração variável vinculada ao

desempenho do contratado.
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II – Forma de atuação do Controle Externo na fiscalização das empresas estatais 

em face do novo regime jurídico

QUESTÕES RELEVANTES PARA O CONTROLE EXTERNO

 função social (objeto social) da empresa

 perfil dos administradores

 maturidade da governança das empresas estatais

 nível de eficiência e desempenho das empresas estatais quando

comparados aos pares privados

 retorno das empresas estatais para a sociedade na forma de

resultado (lucro/prejuízo), pagamento de impostos, geração de emprego e

renda, etc.



II – Forma de atuação do Controle Externo na fiscalização das empresas estatais 

em face do novo regime jurídico

AÇÃO DE CONTROLE EM CURSO

Processo 017.891/2017-5

Objeto: Acompanhamento das medidas adotadas pelas estatais federais para se

adequarem à Lei 13.303/2016 e ao Decreto 8.945/2016:

a) análise das implicações do novo marco regulatório e definição geral das ações

de controle a serem conduzidas pelo TCU;

b) risco efetivo de que as entidades estatais não consigam se adequar, no prazo

estabelecido na Lei 13.303/2016 (julho 2018 – regra geral), ao novo marco

regulatório, tendo em vista a relativa complexidade de parte das medidas de

governança, compliance e transparência estabelecidas pelo normativo;

c) relevância da matéria, visto que se trata de regulamentação do artigo 173 da

CF após quase 30 anos de lacuna legislativa sobre a matéria, e que trouxe para o

campo de atuação das estatais novos e relevantes paradigmas de governança;
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AÇÃO DE CONTROLE EM CURSO (cont.)

d) Verificação das ações adotadas pelas empresas estatais no que concerne às

exigências que são devidas antes do marco geral definido (julho/2018), a exemplo

dos requisitos, condições e vedações relativas aos administradores das

companhias (art. 17 da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 28 e 29 do Decreto

8.945/2016);

e) avaliação da adaptação das empresas estatais ao novo marco regulatório e

verificação das medidas tomadas pelo órgão da União responsável pelo

acompanhamento e coordenação das atividades de tais entidades (Sest/MP);

f) futura realização de fiscalizações específicas em determinadas empresas

estatais, com base no resultado da avaliação acima referenciada;

g) concepção e implementação de uma nova estratégia para o exercício, pelo

TCU, do Controle Externo dessas entidades no contexto regulatório estabelecido

no mencionado diploma legal.
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AS TRÊS FASES DA FISCALIZAÇÃO

 Fase 1: Análise da Lei 13.303/2016 e das suas implicações para a atuação do

TCU no contexto da nova matriz regulatória FASE JÁ CONCLUÍDA

 Objetivos:

- Estruturação geral das ações de controle do TCU no contexto do novo

marco regulatório.

- Elaboração de questionário a ser aplicado ao conjunto das empresas

estatais federais, estruturado em ferramenta de TI (Limesurvey).

- Pré-teste do questionário: fiscalização em um aspecto relevante da Lei

13.303/2016 cuja observância já seria devida antes de 30/6/2018 (objeto da

fiscalização: regime de requisitos, condições e vedações para o exercício

de funções como administrador ou membro do Conselho Fiscal).
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 Fase 2: Avaliação do enquadramento das empresas estatais à Lei

13.303/2016 e ao Decreto 8.945/2016 FASE EM ANDAMENTO

 Objetivos:

- Avaliação das empresas estatais no tocante às providências adotadas para

o cumprimento das exigências estabelecidas na Lei 13.303/2016 e no

Decreto 8.945/2016.

- Avaliação da estrutura e do modo de atuação da SEST/MP no exercício, no

marco da Lei 13.303/2016 e do Decreto 8.945/2016, das suas

competências relacionadas ao acompanhamento, coordenação e

supervisão da União e de outros entes federais que detém controle

societário sobre as empresas estatais.
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 Fase 3: Realização de ações de controle em empresas estatais

selecionadas e concepção de nova estratégia de fiscalização dessas

entidades pelo TCU.

 Objetivos:

- Realização de fiscalizações específicas em estatais selecionadas com base

em critérios de materialidade, relevância e riscos evidenciados na avaliação

levada a efeito na Fase 2, com vistas a monitorar o enquadramento na lei e

verificar eventuais impropriedades no atendimento das determinações da

Lei 13.303/2016 e do Decreto 8945/2016.

- Definição de uma nova estratégia para a fiscalização das empresas estatais

no contexto da Lei 13.303/2016, com horizontes de médio e longo prazo,

abarcando, entre outros elementos, uma metodologia para a avaliação do

retorno econômico e social dessas empresas, e um modelo de análise de

riscos orientado às especificidades dessas entidades.
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AÇÃO DE CONTROLE EM CURSO – Fase 2 (ESTATAIS PARTICIPANTES)

1) Grupo Bndes (Bndes, BndesPar e Finame)

2) Banco do Brasil

3)   Banco da Amazônia

4)   Caixa Econômica Federal

5)   Correios

6)   Petrobrás (Holding, BR Distribuidora e Transpetro)

7)   Dataprev

8)   Serpro

9)   Eletrobrás (Holding, Furnas e Eletronorte)

10)  INB

11)  Nuclep

12)  Casa da Moeda

13)  Ceitec S.A.
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QUESTIONÁRIO APLICADO ÀS PRINCIPAIS ESTATAIS FEDERAIS

Aplicação do questionário estruturado no Limesurvey e a realização de outros

procedimentos para obtenção e validação de dados e informações

(inspeções, análise de documentos, acesso a sistemas administrativos,

entrevistas, etc.) junto às estatais federais.

Definição dos critérios e métricas qualitativas e quantitativas para a

compilação, crítica e análise dos dados e informações obtidos.

Avaliação em termos absolutos e relativos, com base nesses critérios e

métricas, de cada estatal relativamente ao cumprimento das exigências da Lei

13.303/2016 e do Decreto 8.945/2016.

Estratificação estatística das empresas estatais consoante o nível de

atendimento das exigências da Lei 13.303/2016 e do Decreto 8.945/2016.
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 Estruturação do questionário no Limesurvey (grupos de questões)

 Três grupos de identificação:

- Grupo 1 - Identificação do responsável pelas respostas (Presidente da

estatal).

- Grupo 2 - Identificação da empresa estatal.

- Grupo 3 - Caracterização da entidade: informações sobre a natureza

jurídica da entidade, as atividades econômicas que ela desenvolve e o seu

enquadramento ou não como estatal de menor porte ou dependente.
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 Oito grupos temáticos:

- Grupo 4 - Criação da entidade e subsidiárias e participação em

empresa privada.

- Grupo 5 - Conteúdo do estatuto social.

- Grupo 6 - Interesse público e função social da empresa estatal.

- Grupo 7 - Transparência.

- Grupo 8 - Compliance, gestão de riscos e controle interno.
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- Grupo 9 - Governança corporativa e composição da

Administração.

- Grupo 10 - Licitações e contratos.

- Grupo 11 – Fiscalização pelo Estado e pela sociedade.

 1 grupo para avaliação do novo marco regulatório:

- Grupo 12 - possibilita à estatal opinar sobre o efeito prático das

mudanças introduzidas pela Lei 13.303/2016 e pelo Decreto

8.945/2016.
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