CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N.º 3.085, DE 2020
(Do Sr. Pompeo de Mattos)
Estabelece a suspensão de processos de privatizações, alienações de
ações que representem a transferência de controle acionário,
desestatizações, cisões, fusões, desinvestimentos e extinções de
empresas públicas que estejam em andamento ou com previsão de
serem realizados pela administração pública, nas condições definidas
nesta lei.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-2085/2020.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

PUBLICAÇÃO INICIAL
Art. 137, caput - RICD
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Esta Lei estabelece a suspensão de processos de
privatizações, alienações de ações que representem a transferência de controle
acionário, desestatizações, cisões, fusões, desinvestimentos e extinções de
empresas públicas, que estejam em andamento ou com previsão de serem
realizados pela administração pública direta e indireta no âmbito federal, estadual,
distrital e municipal, em virtude da acentuada desvalorização dos bens e ativos
públicos decorrentes dos efeitos da Pandemia por Covid-19, expressos

na

declaração de calamidade pública no setor essencial e vital da saúde, em Decreto
Legislativo nº 6, de 2020.

Art. 2º. Os processos definidos no caput do art. 1º desta lei, não
poderão ser retomados antes de:
I – Vinte e quatro meses após o término da vigência do Decreto
Legislativo nº 06 de 2020;
II – e obrigatoriamente deverão serem submetidos a um rigoroso
processo de avaliação: regulatória, econômica, financeira, contábil, técnica de ativos
e jurídica, consolidado em auditoria especial de “valuation” a ser executada pelos
órgãos de controle social da União, estados e Distrito Federal, especialmente os
Tribunais de Contas da União e dos Estados, como também, por laudos de
avaliação independentes previstos e definidos em Lei, de apuração do real valor das
empresas e outros ativos estatais a data de 31 de dezembro de 2020.
Art. 3°. Fica preservado e reconhecida a soberania nacional dos
serviços essenciais estratégicos para o desenvolvimento sócio e econômico do país
e, por conseguinte a proibição de privatização e alienação das ações de controle
societário, das seguintes empresas públicas:
I – Banco do Brasil,
II - Petróleo do Brasil - Petrobrás S.A.,
III – Centrais Elétricas Brasileira – Eletrobrás,
IV – Empresa de Correios e Telégrafos – ECT,
V – Caixa Econômica Federal.
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Art. 4°. A prática de qualquer ato em desacordo com o disposto
nesta lei, sujeita o seu infrator as penas previstas no art. 10, inciso IV, da Lei nº
8.429, de 02 de junho de 1992.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
O prolongamento dos efeitos da Pandemia por Covid 19 tem
demonstrado um quadro de agravamento da saúde pública, combinado como uma
trágica recessão econômica em curso, impondo uma realidade de crises simultâneas
sem precedentes históricos no país, que compulsoriamente exigem a adoção de
medidas rápidas e efetivas por parte do Congresso Nacional.
No caso da defesa da soberania nacional e do patrimônio público que
pertence ao povo brasileiro, temos com esta realidade atual o aviltamento e enorme
depreciação no valor destes ativos que são da sociedade.
A valorização das moedas estrangeiras como no caso do dólar em face
do real, juntamente com a perda de receitas e de valor de mercado de nossas
empresas públicas, expuseram estes ativos brasileiros, a possibilidade de
entregarmos um patrimônio público construído em décadas com sacrifício e esforço
da população,

a preço vil, para grupos de especuladores internacionais e

descompromissados com o desenvolvimento e bem estar social do povo brasileiro.
Esse cenário internacional e nacional de uma crise mundial de saúde e
ao mesmo tempo econômica, sem precedentes na história, prenuncia uma recessão
econômica avassaladora e de recuperação lenta em superarmos os efeitos lesivos
financeiros no curto espaço de tempo para a nossa macro e micro economia
nacional, estadual e municipal. Nesse contexto que se insere o objetivo do nosso
projeto de lei de definir um tempo mínimo de dois anos para uma recuperação e
valoração dos ativos das empresas públicas em patamares civilizados de preços
justos e justificáveis tecnicamente e legalmente para um pretenso processo de
privatização não lesivo e nocivo à União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
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Nesse contexto se destaca o papel dos nossos órgãos de controle
social para resguardar o patrimônio nacional, bem como, das instituições
reguladoras do mercado de capitais, de forma a impedir a transferência do controle
das empresas nacionais a preço vil.
Por isso, nada mais justo e correto, que a Câmara dos Deputados
aprove este projeto de lei que visa assegurar a preservação, valorização e
fortalecimento do patrimônio público de todos os brasileiros, como também
assegurar a soberania nacional nos serviços públicos essenciais estratégicos para
retomada forte e sustentável da economia da pátria Brasil.
Sala das Sessões, 02 de junho de 2020.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Anastasia, Primeiro
Vice-Presidente do Senado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do parágrafo
único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 6, DE 2020
Reconhece, para os fins do art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a
ocorrência do estado de calamidade pública,
nos termos da solicitação do Presidente da
República encaminhada por meio da
Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica reconhecida, exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, notadamente para as dispensas do atingimento
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dos resultados fiscais previstos no art. 2º da Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019, e da
limitação de empenho de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020,
nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº
93, de 18 de março de 2020.
Art. 2º Fica constituída Comissão Mista no âmbito do Congresso Nacional,
composta por 6 (seis) deputados e 6 (seis) senadores, com igual número de suplentes, com o
objetivo de acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas
relacionadas à emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao
coronavírus (Covid-19).
§ 1º Os trabalhos poderão ser desenvolvidos por meio virtual, nos termos
definidos pela Presidência da Comissão.
§ 2º A Comissão realizará, mensalmente, reunião com o Ministério da Economia,
para avaliar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas
à emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus
(Covid-19).
§ 3º Bimestralmente, a Comissão realizará audiência pública com a presença do
Ministro da Economia, para apresentação e avaliação de relatório circunstanciado da situação
fiscal e da execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de
saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19), que deverá
ser publicado pelo Poder Executivo antes da referida audiência.
Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 20 de março de 2020.
SENADOR ANTONIO ANASTASIA
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência

LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992
Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes
públicos nos casos de enriquecimento ilícito
no exercício de mandato, cargo, emprego ou
função na administração pública direta,
indireta ou fundacional e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
......................................................................................................................................................
Seção II
Dos Atos de Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário
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Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio,
apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no
art. 1º desta Lei, e notadamente:
I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio
particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do
acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta Lei;
II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens,
rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art.
1º desta Lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à
espécie;
III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda
que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de
qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta Lei, sem observância das formalidades
legais e regulamentares aplicáveis à espécie;
IV - permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do
patrimônio de qualquer das entidades referidas no art. 1º desta Lei, ou ainda a prestação de
serviço por parte delas, por preço inferior ao de mercado;
V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por
preço superior ao de mercado;
VI - realizar operação financeira sem observância das normas legais e
regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea;
VII - conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das
formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para
celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente;
(Inciso com redação dada pela Lei nº 13.019, de 31/7/2014, publicada no DOU de 1/8/2014, em vigor 540 dias
após a publicação)

IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou
regulamento;
X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que
diz respeito à conservação do patrimônio público;
XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou
influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;
XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;
XIII - permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas,
equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer
das entidades mencionadas no art. 1º desta Lei, bem como o trabalho de servidor público,
empregados ou terceiros contratados por essas entidades.
XIV - celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de
serviços públicos por meio da gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei;
(Inciso acrescido pela Lei nº 11.107, de 6/4/2005)

XV - celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia
dotação orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas na lei. (Inciso acrescido pela Lei
nº 11.107, de 6/4/2005)

XVI - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação, ao
patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores públicos
transferidos pela administração pública a entidades privadas mediante celebração de parcerias,
sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; (Inciso
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acrescido pela Lei nº 13.019, de 31/7/2014, publicada no DOU de 1/8/2014, em vigor 540 dias após a
publicação)

XVII - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize
bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidade
privada mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou
regulamentares aplicáveis à espécie; (Inciso acrescido pela Lei nº 13.019, de 31/7/2014, publicada no
DOU de 1/8/2014, em vigor 540 dias após a publicação)

XVIII - celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a
observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; (Inciso acrescido
pela Lei nº 13.019, de 31/7/2014, publicada no DOU de 1/8/2014, em vigor 540 dias após a publicação)

XIX - agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de
contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas; (Inciso
acrescido pela Lei nº 13.019, de 31/7/2014, publicada no DOU de 1/8/2014, em vigor 540 dias após a
publicação, com redação dada pela Lei nº 13.204, de 14/12/2015)

XX - liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com
entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer
forma para a sua aplicação irregular. (Inciso acrescido pela Lei nº 13.019, de 31/7/2014, publicada no
DOU de 1/8/2014, em vigor 540 dias após a publicação, com redação dada pela Lei nº 13.204, de 14/12/2015)

XXI - liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com
entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer
forma para a sua aplicação irregular. (Inciso acrescido pela Lei nº 13.019, de 31/7/2014, publicada no
DOU de 1/8/2014, em vigor 540 dias após a publicação)

Seção II-A
Dos Atos de Improbidade Administrativa Decorrentes de Concessão ou Aplicação
Indevida de Benefício Financeiro ou Tributário
(Seção acrescida pela Lei Complementar nº 157, de 29/12/2016, somente produzindo efeitos após o decurso do
prazo referido no art. 6º da referida Lei Complementar)

Art. 10-A. Constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão
para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõem o
caput e o § 1º do art. 8º-A da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. (Artigo
acrescido pela Lei Complementar nº 157, de 29/12/2016, somente produzindo efeitos após o decurso do prazo
referido no art. 6º da referida Lei Complementar)

Seção III
Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios da
Administração Pública
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de
honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele
previsto, na regra de competência;
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
FIM DO DOCUMENTO
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