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1. Introdução 

 A Lei das Empresas Estatais (Lei 13.303/2016) estabeleceu requisitos 
destinados a diminuir ou mesmo neutralizar a influência política sobre a 
indicação dos conselheiros e diretores das empresas estatais. 

 O seu art. 17, caput, inclui todos os integrantes do Conselho de 
Administração e da Diretoria como assujeitados a dois requisitos gerais: 
reputação ilibada e notório conhecimento. Embora mantenha o requisito 
genérico de reputação ilibada, constante do art. 147, §3º, da Lei das S/A, foram 
acrescidos diversos critérios de qualificação para a indicação como 
administrador da empresa estatal – com ou sem vínculo de emprego. 

 

2. A qualificação do administrador sem vínculo de emprego 

 Os incisos I, II e III do art. 17, caput, da Lei das Empresas Estatais 
dispuseram os critérios de qualificação exigidos para que o sujeito sem vínculo 
de emprego com a empresa estatal seja nomeado como seu administrador. 
Aplicam-se tais critérios aos membros do Conselho de Administração e a todos 
os diretores, indistintamente. 

 

2.1 Critérios alternativos 

 As alíneas do inciso I do art. 17 enumeram cinco modalidades de 
experiência profissional, exercitada por determinado período, para a nomeação 
como conselheiro ou diretor de empresa estatal. Apenas uma delas necessita 
ser preenchida, embora conjuntamente a formação acadêmica e a elegibilidade 
para qualquer cargo. 

2.1.1 Experiência setorial 

 A primeira modalidade de experiência profissional, disposta na alínea ‘a’ 
do art. 17, inc. I, é a setorial. Não se alude ao exercício de cargo algum, mas 
somente a atividade profissional “no setor público ou privado”. Não houve 
exigência nem de identidade com a mesma área de atuação da empresa 
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estatal: basta que se demonstre experiência mesmo em “área conexa” à da 
função de direção a ser exercitada.  

 O exercício na mesma “área de atuação” elucida diretamente a 
compatibilidade do sujeito com a sua escolha para a direção da empresa 
estatal. Todavia, a expressão “área conexa” reclama interpretação conforme. 
Tal conexão precisa ser apurada conforme parâmetros objetivos, sob pena de 
desvirtuar o conteúdo da norma. 

 Um critério dotado de confiabilidade objetiva consiste no Cadastro 
Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, que contém a classificação 
oficialmente aceita pelo Sistema Estatístico Nacional e pelos órgãos federais 
gestores de registros administrativos.1 

2.1.2 Cargo exercitado  

 O segundo tipo de suficiente experiência profissional referido no art. 17, 
inc. I, está referido na alínea “b”: o exercício de cargo pelo período mínimo de 4 
anos. Há três modalidades de cargo, cada qual discriminada em um item da 
alínea “b”. O exercício ininterrupto de um desses cargos pelo período estimado 
será isoladamente bastante para preencher o requisito parcial da experiência 
profissional. 

2.1.2.1 Direção ou chefia  

 Pela redação do item 1 da alínea “b”, não basta o desempenho de cargo 
de direção ou de chefia superior: é necessário que o tenha realizado em 
empresa assemelhada no “porte” ou no “objeto social”.  

 O próprio dispositivo se encarrega de definir a “chefia superior” como o 
“situado nos 2 (dois) níveis hierárquicos não estatutários mais altos”. Logo, 
admitem-se dois níveis inferiores ao de alguma diretoria, pois esta será 
necessariamente estatutária. 

  A semelhança de objeto social pode seguir a classificação do 
CNAE.2 A empresa de grande porte se define, por exemplo e para efeito 
contábil, pelo art. 3º, parágrafo único, da Lei 11.638/2007 (que alterou a Lei das 
S/A) como “as sociedades ou conjunto de sociedades sobre controle comum 
que tiverem, no exercício anterior, ativo total superior a R$240 milhões ou 
receita bruta anual superior a R$300 milhões”.  

2.1.2.2 Comissionado ou de confiança 

 A Lei de Empresas Estatais não discrimina o exercício do cargo em 
comissão ou função de confiança. Ao contrário, o item 2 da alínea “b” valoriza o 
                                                           
1http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/classificacoes/cnae2.0/cnae2.0.pdf 
2http://cnae.ibge.gov.br/?option=com_cnae&view=estrutura&Itemid=6160&chave=&tipo
=cnae&versao_classe=7.0.0&versao_subclasse=9.1.0 
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desempenho de cargo desprovido de estabilidade ao equipará-lo como critério 
de relevância idêntica ao de cargo estável, inclusive em relação ao período de 
atividade (4 anos). Exige-se, entretanto, que o cargo seja exercido no setor 
público somente e esteja dentre os reservados para o Grupo Direção e 
Assessoramento Superiores – DAS, de nível 4 ou 5 ou 6. 

2.1.2.3 Docência ou pesquisa  

 O item 3 da alínea “b” admite o desempenho por 4 anos de atividade de 
docência ou de pesquisa acadêmica como requisito autônomo de experiência 
profissional, na categoria de cargo exercitado. É indiferente que tais atividades 
sejam promovidas no âmbito do ensino público ou do ensino privado. O 
dispositivo não restringe a experiência ao nível superior, portanto em princípio 
a docência (ou pesquisa) em nível médio e fundamental também suprirá o 
requisito – contanto que seja desempenhada na mesma área de atuação da 
empresa estatal.  

2.1.3 Profissão liberal  

 O último requisito alternativo de experiência profissional sem vínculo de 
emprego na empresa estatal consta do art. 17, inc. I, alínea “c”: a atividade 
profissional liberal durante 4 anos. Tal qualificação pressupõe inscrição no 
conselho profissional respectivo à profissão liberal. A lei admite que a profissão 
exercida tenha um vínculo apenas indireto com a área de atuação da empresa 
estatal. 

  

2.2 Critérios cumulativos 

 Adicionalmente a um dos critérios alternativos relacionados no inciso I, 
os incisos II e III do art. 17 dispõem os demais critérios cumulativos como 
requisitos de nomeação de administradores das empresas estatais. Reitere-se, 
exclusivamente para efeito sistemático, a necessidade da satisfação de um dos 
cinco critérios de experiência profissional do inciso I juntamente com os outros 
dois: formação acadêmica e elegibilidade geral. 

2.2.1 Formação acadêmica 

 O inciso II do art. 17 exige que a experiência profissional seja 
acompanhada de instrução formal. A menção à academia não se coaduna com 
outro nível de ensino senão o superior. Deve-se deter formação acadêmica 
compatível com o cargo. A lei foi sensível a essa perspectiva. Ao referir-se a 
“formação” em vez de “graduação”, reconheceu-se que a formação acadêmica 
contempla outras modalidades de aperfeiçoamento diversas da graduação.  

2.2.2 Elegibilidade geral 

 O inciso III confere concreção ao atributo da reputação ilibada, também 
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constante do caput, por incorporar as restrições relativas aos sujeitos 
inelegíveis da Lei Complementar 64/1990, alterada pela Lei Complementar 
135/2010 (Lei da Ficha Limpa).  

 Antes de 2010 já eram inelegíveis os inalistáveis e analfabetos (art. 1º, 
inc. I, “a”, da Lei Complementar 64) e os parlamentares que perderam o 
mandato. A Lei da Ficha Limpa incluiu basicamente os agentes políticos 
condenados por decisão de órgão colegiado, mesmo não transitada, versando 
sobre circunstâncias das mais diversas ordens: rejeição de contas, perda do 
cargo, crimes comuns, abuso do poder econômico ou político, corrupção 
eleitoral, renúncia de mandato eletivo, improbidade administrativa, simulação 
de divórcio para evitar inelegibilidade.  

 

3. A qualificação do administrador com vínculo de emprego  

 O empregado da empresa estatal também precisa cumprir requisitos de 
qualificação profissional para ser nomeado administrador, dispostos no §5º do 
art. 17. 

 Os critérios para a nomeação do empregado como administrador 
diferem dos exigidos para o não-empregado no tocante ao inciso I do art. 17. 
Àquele é dispensável demonstrar experiência profissional externa à empresa 
estatal, desde que detenha específica experiência profissional desempenhada 
dentro da própria companhia. 

3.1 Membro de comitê estatutário 

 Os requisitos de nomeação do empregado são aplicáveis não somente 
para nomeação como conselheiro e diretor, mas também como “membro de 
comitê”.  

 A Lei das Empresas Estatais instituiu duas espécies de comitê 
estatutário. A primeira é o Comitê de Auditoria Estatutário, aludido no art. 9º, 
inc. III, sobre o dever de gestão de riscos e controle interno, e na Seção VI, que 
disciplina o Comitê de Auditoria Estatutário nos arts. 24 e 25. A segunda é o 
comitê inominado referido no art. 10, com competência de auxiliar o acionista 
controlador na indicação dos membros do Conselho de Administração e 
Conselho Fiscal, além de verificar a conformidade do processo respectivo.  

3.2 Experiência interna 

 As três alíneas do art. 17, §5º contemplam exigências que o texto do 
dispositivo refere como condição mínima para a demonstração de experiência 
profissional compatível com a nomeação para a Diretoria e o Conselho de 
Administração da sociedade de economia mista e da empresa pública. Tais 
exigências compartilham a circunstância de ser desempenhadas internamente 
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à própria empresa estatal. 

 Inversamente do que ocorre com as cinco hipóteses do inciso I do art. 
17, destinada aos indicados sem vínculo de emprego com a empresa estatal, 
as três exigências do seu §5º são cumulativas entre si. Ou seja, todas precisam 
ser cumpridas integralmente.  

3.2.1 Ingresso por concurso público e tempo de serviço 

 A primeira condição, constante do inciso I do art. 17, §5º, é o ingresso na 
empresa estatal por concurso público de provas ou de provas e títulos. 
Reproduz-se o princípio geral de ingresso por concurso, insculpido no art. 37, 
inc. II, da Constituição. Para tanto, deve ter desempenhado mais de 10 anos de 
trabalho efetivo – exercido regularmente. 

3.2.2 Exercício proficiente de gestão superior  

 A terceira e última exigência de cunho profissional, definida no inciso III 
do art. 17, §5º, restringe os empregados aptos a assumir a administração a ex-
dirigentes da própria empresa estatal. A redação do dispositivo torna límpido 
que o empregado capaz de assumir as responsabilidades do art. 17, caput, é 
exclusivamente o que já desempenhou anteriormente a “gestão superior” 
daquela mesma companhia. Não basta que seja a de outra, mas a da própria. 

3.3 Perseverança dos requisitos acadêmico e eleitoral 

 A experiência profissional interna é imposição ao administrador com 
vínculo de emprego, paralelamente aos outros dois atributos cumulativos do 
art. 17, caput. A dispensa aludida no §5º do art. 17 recai apenas sobre a 
experiência profissional do caput, inc. I. Vale dizer: para ser indicado a 
administrador da empresa estatal, o seu empregado permanece adstrito à 
detenção de formação acadêmica compatível com o cargo para o qual foi 
indicado e também não se enquadrar nas hipóteses de inelegibilidade geral 
estabelecidas pelo art. 1º, caput, inc. I, da Lei Complementar nº 64/1990. 

 

4. Conclusão 

 O acréscimo de cláusulas de barreira diminui o espectro de sujeitos 
aptos à indicação e eleição de administradores das sociedades de economia 
mista e das empresas públicas (e suas controladas e subsidiárias). 

 A restrição por qualificação técnica e o impedimento por conflito de 
interesses tendem a minorar a primazia do critério exclusivamente político nas 
nomeações para o Conselho de Administração e a Diretoria das empresas 
estatais. 
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