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ValOr I Empresas 

Decisao do STF que flexibiliza Lei das Estatais e
retrocesso e tira credibilidade do Brasil, diz Amee 

PUBLICIDADE 

Sancionada par Michel Temer (MDB}, em 2016, lei estabeleceu criterios mais tecnicos na 

indica�ao de diretorias e conselhos de administra�ao de companhias publicas sob controle da 

Uniao, Estados e municfpios 

Por Felipe Laurence, Valor- Sao Paulo 
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A decisao liminar do Supremo Tribunal Federal (STF) que derruba a quarentena na Lei das 

Estatais e abre caminho para indica�ao de polfticos a cargos nessas companhias e um grande 

retrocesso e desestabiliza a credibilidade dos avan�os institucionais recentes no Brasil, diz a 

Associa�ao de lnvestidores no Mercado de Capitais (Amee). 

"N6s temos que lembrar que a Lei das Estatais foi criada em um contexto muito especffico, 

ligado aos inumeros casos de corrup�ao da ultima decada, com a demanda da sociedade de 

valoriza�ao de uma gestao profissional e livre de interferencias polfticas nas estatais", afirma 

Fabio Coelho, presidente da Amee, ao Valor. 

A Lei das Estatais, sancionada pelo entao presidente Michel Temer (MDB), em 2016, criou 

mecanismos e estabeleceu criterios mais tecnicos na indica�ao de diretorias e conselhos de 

administra�ao de companhias publicas sob controle da Uniao, Estados e municfpios. 

Na visao de Coelho, o cenario de deteriora�ao das estatais trouxe a necessidade do 

regulamento, assim coma acontece em outras agencias e 6rgaos de controle do pr6prio 

Estado. "Nao se tratava de preconceito contra a classe polftica ou cerceamento dos seus 

direitos, mas mera modula�ao a partir dos graves erros do passado." 

O presidente da Amee acredita que a decisao, ainda liminar, proferida pelo ministro Ricardo 

Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), ap6s pedido do PCdoB, traz inseguran�a 

jurfdica e enfraquece as decisoes das companhias estatais. Abril e conhecido mes de 

realiza�ao de assembleias para renova�ao de conselhos e diretorias. 

"E legftimo o governo buscar um direcionamento das suas polfticas na conduc;ao do Pafs, mas 

ele teria plenas condic;oes de realizar isso respeitando a importancia da Lei das Estatais, se 

utilizando dos seus avanc;os, sem ter que recorrer a esfera judicial para reverte-la", lamenta. 

Outro ponto que preocupa Coelho e o efeito que as mudanc;as podem ter em estatais 

estaduais e municipais. "Sao empresas fora dos holofotes, com escrutfnio bem menor do que 

as federais, e e af onde esses retrocessos da Lei das Estatais serao severamente sentidos." 

A ac;ao chegou a ser levada para analise no plenario do STF, mas um pedido de vista do 

ministro Andre Mendon�a suspendeu o julgamento. A retomada do processo ainda nao tern 

data para ser retomada e pode ocorrer depois do perfodo de assembleias das estatais, 

aumentando as incertezas sabre as nomeac;oes. 




