PROJETO DE LEI N.º 6.490, DE 2016
(Da Sra. Angela Albino)
Altera a Lei nº 5.662, de 21 de junho de 1971, a Lei nº 9.491, de 9 de
setembro de 1997, o Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, e a
Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 5.662, de 21 de junho de 1971, a Lei
nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, o Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de
1967, e a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para, nas desestatizações que
explicita, proibir financiamentos públicos, em especial do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, bem como determinar autorização
legislativa específica e medidas relacionadas de controle democrático, entre outras
medidas, com o objetivo de preservar o patrimônio público, a atuação estatal
estratégica e o interesse e a soberania nacionais, em benefício do desenvolvimento
econômico e social brasileiro.
Art. 2º O art. 5º da Lei nº 5.662, de 21 de junho de 1971, passa a
vigorar acrescido do seguinte § 2º, renumerando-se o atual parágrafo único para §
1º:
“§ 2º O BNDES e suas subsidiárias estão proibidos de
conceder financiamentos, direta ou indiretamente,

e realizar

operações de participação acionária com a finalidade de apoiar
desestatizações definidas com base na alínea “a” do § 1º do art. 2º
da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, relativas à alienação,
pela União, de direitos que lhe assegurem, diretamente ou mediante
outras controladas, preponderância nas deliberações sociais e o
poder de eleger a maioria dos administradores da sociedade. (NR)”
Art. 3º Os arts. 1º, 3º, 11, 12, 14 e 16 da Lei nº 9.491, de 9 de
setembro de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º .................................................................................
I – contribuir para a intervenção estratégica do Estado na
economia, visando à garantia da soberania e do desenvolvimento
nacional, à erradicação da pobreza e da marginalização, à redução
das desigualdades sociais e regionais e à busca do pleno emprego;
II – contribuir para o planejamento, a transparência e a
estruturação econômica e social do setor público, para políticas de
investimento público adequadas, para o crescimento sustentável das
empresas públicas e para a melhoria do perfil e da sustentabilidade
da dívida pública;
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III – incentivar investimentos nas empresas e atividades que
vierem a ser contempladas no Programa;
IV – contribuir para a modernização da infraestrutura e do
parque

industrial

e

dos

serviços

do

País,

ampliando

sua

competitividade e reforçando a capacidade empresarial nos diversos
setores da economia;
V – permitir que a Administração Pública concentre seus
esforços na articulação entre setor público e privado segundo as
prioridades da estratégia nacional de desenvolvimento econômico e
social; e
VI – contribuir para o fortalecimento do mercado de capitais,
por meio do incentivo à oferta de valores mobiliários e à
democratização da propriedade do capital das empresas que
integrarem o Programa. (NR)”
“Art. 3º Não se aplicam os dispositivos desta Lei ao Banco do
Brasil S.A., à Caixa Econômica Federal, e a empresas públicas ou
sociedades de economia mista que exerçam atividades de
competência exclusiva da União, de que tratam os incisos XI e XXIII
do art. 21, a alínea "c" do inciso I do art. 159 e o art. 177 da
Constituição Federal. (NR)”
“Art. 11. Para a salvaguarda do conhecimento público das
condições em que se processará a alienação do controle acionário
da empresa, inclusive instituição financeira incluída no Programa
Nacional

de

Desestatização,

assim como

de

sua

situação

econômica, financeira e operacional, será dada ampla divulgação
das informações necessárias, mediante a publicação de edital, no
Diário Oficial da União, em meios eletrônicos como páginas na rede
mundial de computadores e em jornais de notória circulação
nacional, do qual constarão, pelo menos, os seguintes elementos:
.............................................................................................
Parágrafo único. O edital para a alienação do controle acionário
a que se refere o caput deste artigo preverá prazo mínimo de um
ano, contado de sua publicação, para essa alienação. (NR)”
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“Art. 12. A alienação de ações a pessoas físicas ou jurídicas
estrangeiras não poderá ultrapassar quarenta e nove por cento do
capital votante. (NR)”
“Art. 14. Os pagamentos no âmbito do Programa Nacional de
Desestatização serão realizados apenas por meio de moeda
corrente. (NR)”
“Art. 16. As empresas incluídas no Programa Nacional de
Desestatização continuarão a ter sua estratégia voltada para o seu
objetivo social enquanto não tiver terminado seu processo de
desestatização, além de atuar para atender aos objetivos da
desestatização. (NR)”
Art. 4º A Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, passa a vigorar
acrescida dos arts. 2º-A e 14-A seguintes:
“Art. 2º-A As desestatizações realizadas com base na alínea “a”
do § 1º do art. 2º desta Lei requerem autorização legislativa
específica para cada empresa pública ou sociedade de economia
mista e cada uma de suas respectivas subsidiárias.
Parágrafo único. Compete ao Poder Executivo encaminhar ao
Congresso Nacional, separadamente, os projetos de lei de
desestatização das empresas públicas ou sociedades de economia
mista a que se refere este artigo, acompanhados das respectivas
avaliações sobre o valor de seus ativos, bem como sobre a
participação da empresa no mercado em que atua e a importância
desta na economia nacional.”
“Art. 14-A. Não poderão ser concedidos financiamentos
públicos, diretos ou indiretos, para apoiar as desestatizações
realizadas com base na alínea “a” do § 1º do art. 2º desta Lei.”
Art. 5º O art. 178 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 178. As autarquias, as empresas públicas e as sociedades
de economia mista, integrantes da Administração Federal Indireta,
bem assim as fundações criadas pela União ou mantidas com
recursos

federais, sob

supervisão ministerial, e as demais

sociedades sob o controle direto ou indireto da União, que acusem a
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ocorrência de prejuízos, estejam inativas, desenvolvam atividades já
atendidas satisfatoriamente pela iniciativa privada ou não previstas
no objeto social, poderão ser dissolvidas ou incorporadas a outras
entidades, a critério do Poder Executivo e com necessidade de
autorização legislativa específica para cada empresa pública ou
sociedade de economia mista e cada uma de suas respectivas
subsidiárias, resguardados os direitos assegurados, aos eventuais
acionistas minoritários, nas leis e atos constitutivos de cada
entidade. (NR)”
Art. 6º O art. 17 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 17. ................................................................................
.............................................................................................
II – ........................................................................................
.............................................................................................
c) venda de ações que não impliquem perda de controle
acionário, as quais poderão ser negociadas em bolsa, observada a
legislação específica;
.................................................................................... (NR)”
Art. 7º Ficam revogados:
I – os arts. 8º e 9º da Lei nº 5.662, de 21 de junho de 1971; e
II – o § 2º do art. 2º da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997.
Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
O presente Projeto de Lei tem como objetivo proibir financiamentos
públicos, em especial do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social –
BNDES, no apoio à alienação, pela União, de direitos que lhe assegurem,
diretamente ou mediante outras controladas, preponderância nas deliberações
sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores da sociedade. Pretende,
ainda, determinar a necessidade de autorização legislativa para essa forma de
desestatização e outras medidas associadas de controle democrático. Busca-se,
desse modo, preservar o patrimônio público, a atuação estatal estratégica e o
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interesse e a soberania nacionais, em benefício do desenvolvimento econômico e
social brasileiro. Para tanto, são propostas alterações na Lei nº 5.662, de 21 de
junho de 1971, na Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, no Decreto-Lei nº 200, de
25 de fevereiro de 1967, e na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.
O receituário neoliberal tem retornado com vigor às políticas públicas
após treze anos de governos federais populares e progressistas no Brasil. O
governo atual, surgido da derrubada do anterior, vem adotando a cartilha derrotada
nas urnas em 2014 e anuncia que irá privatizar “tudo o que for possível” e que
pretende utilizar recursos públicos para vender empresas públicas e sociedades de
economia mista. A agenda de desmonte do Estado brasileiro, aliada a interesses
estrangeiros em diversos setores, contrasta com o desenvolvimento recente, a partir
de 2003, em que foi fortalecida a capacidade de intervenção estatal estratégica em
diversas indústrias, com interação profícua entre empresas públicas e privadas,
assim como crescimento com distribuição de renda e inclusão social.
O retorno do neoliberalismo e de sua dimensão privatista acontece
mesmo depois dos graves prejuízos causados pela aplicação desse ideário, que foi
responsável por piora do desempenho econômico e social desde a década de 1970
em países ricos e, posteriormente, em países em desenvolvimento como o Brasil,
em especial na década de 1990. O governo Fernando Henrique Cardoso
representou exemplo significativo desses danos ao País, ao gerar a perda de
empresas estratégicas ao desenvolvimento nacional, que foram avaliadas e
vendidas a preços ínfimos, com muitos indícios de perdas para os cofres públicos1.
No governo atual, tem sido retomado o discurso da incapacidade
das empresas estatais e de uma suposta eficiência privada superior, além de
resgatada a lógica financeira da gestão pública, segundo a qual a dívida
governamental é o problema isolado, e não o resultado da piora do nível de
atividade econômica. A lógica que prevaleceu na década de 1990, que vinculava a
privatização à redução da dívida pública, foi acompanhada, na verdade, de elevação
ininterrupta da Dívida Líquida do Setor Público Consolidado, que saiu de cerca de
30% para cerca de 56% do PIB de 1994 a 2002. A história deve se repetir caso a
proposta presente de reorganização neoliberal, voltada à privatização, à diminuição

Ver, por exemplo, importantes trabalhos de Aloysio Biondi, como “O Brasil Privatizado – Um balanço
do desmonte do Estado”, de 1999, e “O Brasil Privatizado II – O assalto das privatizações continua”,
de 2000, publicados por diversas editoras.
1
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do papel do Estado e ao desmantelamento do patrimônio e da capacidade de
intervenção estatal, seja prioritária em detrimento do apoio ao investimento público e
ao crescimento da economia.
Consideramos imprescindível a ação estatal em bases diferentes
daquelas presentes na fórmula neoliberal. Novos objetivos e perspectivas devem ser
pensados para as ações de desestatização. A Constituição Federal de 1988 (CF/88),
além de diversos direitos econômicos, sociais e civis que são alvo de ataques
atualmente, apresenta fundamentos, objetivos fundamentais da República e
princípios gerais da atividade econômica que devem ser lembrados e dizem respeito
a aspectos econômicos essenciais de uma sociedade mais justa, nos arts. 1º, I; 3º, II
e III; e 170, I, VII e VIII: a soberania nacional, a garantia do desenvolvimento
nacional, a erradicação da pobreza e da marginalização, a redução das
desigualdades sociais e regionais e a busca do pleno emprego. Cabe recordar
também que, no art. 173, é permitida a exploração direta de atividade econômica
pelo Estado quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a
relevante interesse coletivo, além dos casos diretamente definidos na CF/88. Lê-se
também, no art. 174, § 1º, a necessidade de planejamento do desenvolvimento
nacional equilibrado.
Ademais do resgate de princípios caros ao desenvolvimento
econômico e social, é muito importante prever restrições para a desestatização
objeto desse Projeto de Lei, assim como a necessidade de autorização legislativa
para esse processo, entre outras medidas, em que podem ser modificados ou
adicionados dispositivos na legislação citada. Os financiamentos de bancos públicos
não podem ser utilizados para subsidiar atos de redução da atuação estatal, sob
pena de serem desviados do interesse nacional relativo ao desenvolvimento.
Especialmente, devem ser limitados financiamentos do BNDES e de suas
subsidiárias, bem como operações destes em participações acionárias, direcionadas
a apoiar desestatizações. Igualmente, a possibilidade de modificação do caráter de
empresa pública do BNDES deve ser revogada, para marcar a posição de capital
exclusivamente público desse banco.
Adicionalmente, outras alterações são fundamentais para delimitar
as possibilidades de desestatização segundo os princípios que propomos. É
importante a utilização apenas de moeda corrente, para que não se tenha o uso,
deletério ao erário, de meios de pagamento como as chamadas moedas de
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privatização,

entre

as

quais

muitas

constituíam

“moedas

podres”.

As

desestatizações também não devem implicar a desnacionalização das atividades
empresariais no Brasil, sendo indispensável impor limite de 49% à participação de
investidores estrangeiros. As exceções ao Programa Nacional de Desestatização,
associadas ao Banco do Brasil S.A., à Caixa Econômica Federal e a empresas
públicas ou sociedades de economia mista que exerçam atividades de competência
exclusiva da União, devem ser mantidas na integralidade, inclusive para
participações acionárias dessas entidades. Precisa ser revogada também a
consideração genérica de desestatização relacionada às participações minoritárias
diretas e indiretas da União, bem como às ações excedentes à manutenção do
controle acionário da Petrobras.
Com relação ao controle democrático das desestatizações, requerse, entre outras ações, a explicitação da necessidade de autorização legislativa
específica para cada empresa e cada uma de suas respectivas subsidiárias em
nosso ordenamento jurídico, ao invés do que ocorre hoje, em que se considera a
existência de autorização genérica. Essa previsão geral retira do Poder Legislativo a
possibilidade de intervir no destino dessas instituições centrais para o País, cuja
atuação pressupõe justamente o imperativo da segurança nacional e o relevante
interesse coletivo. São importantes também a transparência em meios eletrônicos e
a definição de prazo mínimo de um ano para a realização de alienação, contado a
partir da publicação do edital. Outra medida nesse sentido é a retirada da
possibilidade de dispensar licitação para venda de ações que implique perda de
controle acionário. Cabe determinar, igualmente, que as empresas incluídas no
Programa Nacional de Desestatização continuem a ter sua estratégia voltada para o
seu objetivo social enquanto não tiver terminado seu processo de desestatização, e
não apenas atuem para atender aos objetivos da desestatização.
Peço a atenção e a colaboração dos nobres pares para que
consigamos barrar a possibilidade de retrocessos vinculada à política econômica do
governo atual. O embate com respeito às funções do patrimônio público e à atuação
das empresas estatais para o setor produtivo brasileiro é mais uma vez inescusável,
para que se descarte a lógica financeira e a perspectiva de que a participação
estatal na economia é imprópria ao desenvolvimento. Deve ser avaliada a eficiência
do ponto de vista dos efeitos, sobre a sociedade, da ação governamental e da sua
interação com o setor privado. É imprescindível direcionar as bases da intervenção
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pública para o desenvolvimento econômico e social alicerçado em perspectiva
democrática, inclusiva e soberana.
Sala das Sessões, em 16 de novembro de 2016.

Deputada ANGELA ALBINO
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional
Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos
direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a
igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional,
com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte
Constituição da República Federativa do Brasil.
TÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e
tem como fundamentos:
I - a soberania;
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V - o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.
Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo,
o Executivo e o Judiciário.
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e
regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade
e quaisquer outras formas de discriminação.
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Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais
pelos seguintes princípios:
I - independência nacional;
II - prevalência dos direitos humanos;
III - autodeterminação dos povos;
IV - não-intervenção;
V - igualdade entre os Estados;
VI - defesa da paz;
VII - solução pacífica dos conflitos;
VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo;
IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;
X - concessão de asilo político.
Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração
econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de
uma comunidade latino-americana de nações.
.......................................................................................................................................................
TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DA UNIÃO
.......................................................................................................................................................
Art. 21. Compete à União:
I - manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações
internacionais;
II - declarar a guerra e celebrar a paz;
III - assegurar a defesa nacional;
IV - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras
transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;
V - decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal;
VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico;
VII - emitir moeda;
VIII - administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as operações de
natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de
seguros e de previdência privada;
IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e
de desenvolvimento econômico e social;
X - manter o serviço postal e o correio aéreo nacional;
XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os
serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos
serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais; (Inciso com
redação dada pela Emenda Constitucional nº 8, de 1995)
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens; (Alínea com redação
dada pela Emenda Constitucional nº 8, de 1995)
b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos
cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos;
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c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária;
d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e
fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território;
e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de
passageiros;
f) os portos marítimos, fluviais e lacustres;
XIII - organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito
Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios; (Inciso com redação dada
pela Emenda Constitucional nº 69, de 2012, publicada no DOU de 30/3/2012, produzindo
efeitos 120 dias após a publicação)
XIV - organizar e manter a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros
militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para
execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio; (Inciso com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XV - organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e
cartografia de âmbito nacional;
XVI - exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de
programas de rádio e televisão;
XVII - conceder anistia;
XVIII - planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas,
especialmente as secas e as inundações;
XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir
critérios de outorga de direitos de seu uso;
XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação,
saneamento básico e transportes urbanos;
XXI - estabelecer princípios e diretrizes para o sistema nacional de viação;
XXII - executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras;
(Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e
exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a
industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes
princípios e condições:
a) toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins
pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional;
b) sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de
radioisótopos para a pesquisa e usos medicinais, agrícolas e industriais; (Alínea com redação
dada pela Emenda Constitucional nº 49, de 2006)
c) sob regime de permissão, são autorizadas a produção, comercialização e
utilização de radioisótopos de meia-vida igual ou inferior a duas horas; (Alínea acrescida pela
Emenda Constitucional nº 49, de 2006)
d) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa;
(Primitiva alínea c renomeada pela Emenda Constitucional nº 49, de 2006)
XXIV - organizar, manter e executar a inspeção do trabalho;
XXV - estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de
garimpagem, em forma associativa.
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo,
aeronáutico, espacial e do trabalho;
II - desapropriação;
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III - requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de
guerra;
IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;
V - serviço postal;
VI - sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais;
VII - política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores;
VIII - comércio exterior e interestadual;
IX - diretrizes da política nacional de transportes;
X - regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial;
XI - trânsito e transporte;
XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia;
XIII - nacionalidade, cidadania e naturalização;
XIV - populações indígenas;
XV - emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros;
XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício
de profissões;
XVII - organização judiciária, do Ministério Público do Distrito Federal e dos
Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa
destes; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 69, de 2012, publicada no
DOU de 30/3/2012, produzindo efeitos 120 dias após a publicação)
XVIII - sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais;
XIX - sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular;
XX - sistemas de consórcios e sorteios;
XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias,
convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares;
XXII - competência da polícia federal e das polícias rodoviária e ferroviária
federais;
XXIII - seguridade social;
XXIV - diretrizes e bases da educação nacional;
XXV - registros públicos;
XXVI - atividades nucleares de qualquer natureza;
XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para
as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e
sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1º, III; (Inciso com redação dada
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XXVIII - defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e
mobilização nacional;
XXIX - propaganda comercial.
Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre
questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.
.......................................................................................................................................................

TÍTULO VII
DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA
CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA
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Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça
social, observados os seguintes princípios:
I - soberania nacional;
II - propriedade privada;
III - função social da propriedade;
IV - livre concorrência;
V - defesa do consumidor;
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e
prestação; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 2003)
VII - redução das desigualdades regionais e sociais;
VIII - busca do pleno emprego;
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as
leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. (Inciso com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 6, de 1995)
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade
econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos
em lei.
Art. 171. (Revogado pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995)
Art. 172. A lei disciplinará, com base no interesse nacional, os investimentos de
capital estrangeiro, incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de lucros.
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: (Parágrafo com
redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade; (Inciso
acrescido pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto
aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários; (Inciso acrescido pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados
os princípios da administração pública; (Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 19,
de 1998)
IV - a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal,
com a participação de acionistas minoritários; (Inciso acrescido pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998)
V - os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos
administradores. (Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 2º As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar
de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado.
§ 3º A lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e a
sociedade.
§ 4º A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos
mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.
§ 5º A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa
jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua
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natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia
popular.
Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado
exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este
determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.
§ 1º A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento
nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de
desenvolvimento.
§ 2º A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de
associativismo.
§ 3º O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas,
levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social dos
garimpeiros.
§ 4º As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na
autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais
garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando, e naquelas fixadas de acordo com o art. 21,
XXV, na forma da lei.
Art. 175. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime
de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.
Parágrafo único. A lei disporá sobre:
I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos,
o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de
caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;
II - os direitos dos usuários;
III - política tarifária;
IV - a obrigação de manter serviço adequado.
Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais
de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou
aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto
da lavra.
§ 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a
que se refere o caput deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou
concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis
brasileiras e que tenha sua sede e administração no País, na forma da lei, que estabelecerá as
condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou
terras indígenas. (Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995)
§ 2º É assegurada participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra, na
forma e no valor que dispuser a lei.
§ 3º A autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado, e as
autorizações e concessões previstas neste artigo não poderão ser cedidas ou transferidas, total
ou parcialmente, sem prévia anuência do Poder concedente.
§ 4º Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do potencial de
energia renovável de capacidade reduzida.
Art. 177. Constituem monopólio da União:
I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros
hidrocarbonetos fluidos;
II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;
III - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das
atividades previstas nos incisos anteriores;
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IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados
básicos de petróleo produzidos no País, bem assim o transporte, por meio de conduto, de
petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem;
V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e
o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados, com exceção dos radioisótopos
cuja produção, comercialização e utilização poderão ser autorizadas sob regime de permissão,
conforme as alíneas b e c do inciso XXIII do caput do art. 21 desta Constituição Federal.
(Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 49, de 2006)
§ 1º A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das
atividades previstas nos incisos I a IV deste artigo observadas as condições estabelecidas em
lei. (Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 9, de 1995)
§ 2º A lei a que se refere o § 1º disporá sobre:
I - a garantia do fornecimento dos derivados de petróleo em todo o território
nacional;
II - as condições de contratação;
III - a estrutura e atribuições do órgão regulador do monopólio da União;
(Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 9, de 1995)
§ 3º A lei disporá sobre o transporte e a utilização de materiais radioativos no
território nacional. (Primitivo § 2º renumerado pela Emenda Constitucional nº 9, de 1995)
§ 4º A lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico relativa
às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e
seus derivados e álcool combustível deverá atender aos seguintes requisitos:
I - a alíquota da contribuição poderá ser:
a) diferenciada por produto ou uso;
b) reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, não se lhe aplicando o
disposto no art. 150,III, b;
II - os recursos arrecadados serão destinados:
a) ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, gás
natural e seus derivados e derivados de petróleo;
b) ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do
petróleo e do gás;
c) ao financiamento de programas de infra-estrutura de transportes. (Parágrafo
acrescido pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)
Art. 178. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e
terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos
firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade. (“Caput” do artigo com redação
dada pela Emenda Constitucional nº 7, de 1995)
Parágrafo único. Na ordenação do transporte aquático, a lei estabelecerá as
condições em que o transporte de mercadorias na cabotagem e a navegação interior poderão
ser feitos por embarcações estrangeiras. (Parágrafo único acrescido pela Emenda
Constitucional nº 7, de 1995)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 5.662, DE 21 DE JUNHO DE 1971
Enquadra o Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico (BNDE) na categoria de empresa
pública, e dá outras providências.
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), autarquia
federal criada pela Lei nº 1.628, de 20 de junho de 1952, fica enquadrado, nos termos e para
os fins do § 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, na categoria de
empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio,
com a denominação de Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDE) e
vinculação ao Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, nos termos do artigo 189 do
Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967.
Parágrafo único. O capital inicial da empresa pública Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico (BNDE), dividido em ações do valor, cada um, de Cr$
10.000,00 (dez mil cruzeiros), pertence na sua totalidade à União Federal, e é constituído pelo
valor, na data desta Lei, do ativo líquido na autarquia extinta, podendo ser aumentado através
da reinversão de lucros e de outros recursos que, na forma da legislação em vigor, a União
destinar a esse fim.
Art. 2º Os dispositivos legais vigentes ou parcialmente modificados, da Lei nº
1.628, de 20 de junho de 1952, e da Lei nº 2.973, de 26 de novembro de 1956, constituem, no
seu conjunto, o Estatuto pelo qual se rege a empresa pública Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico (BNDE), regulando os fins da empresa e a sua estrutura
administrativa, bem como os seus órgãos de direção e de controle.
Parágrafo único. As alterações do Estatuto referido neste artigo, necessárias ao
funcionamento da empresa, serão feitas, posteriormente à data desta Lei, através de Decreto
do Presidente da República, que será arquivado no Registro do Comércio competente.
Art. 3º Todos os dispositivos da Lei nº 1.628, de 20 de junho de 1952, e da Lei nº
2.973, de 26 de novembro de 1956, bem como de outros atos legislativos que se refiram à
autarquia extinta Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDE), e que não
conflitem com os preceitos legais aplicáveis às empresas públicas em geral, ou com as
disposições especiais desta Lei, continuam em vigor, passando a ser deles sujeito, ativo ou
passivo, a empresa pública Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDE).
Art. 4º Os servidores, sob qualquer modalidade, da autarquia extinta Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDE), terão o prazo de 1 (um) ano para optar
entre a condição de servidor com vínculo estatutário e a de empregado sujeito à legislação
vigente para as relações de emprego privado, segundo o que dispuser o Estatuto da Empresa,
computado, para efeito de prestações a cargo do Sistema Geral de Previdência Social, o tempo
de serviço anterior.
§ 1º Os servidores que conservarem o vínculo estatutário serão incluídos em
quadro suplementar e seus cargos serão declarados extintos à medida que vagarem,
resguardadas as oportunidades de progresso funcional.
§ 2º Aos servidores da extinta autarquia Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico (BNDE), incluídos entre os contribuintes obrigatórios do Instituto de Previdência
e Assistência dos Servidores do Estado pelo Decreto nº 34.625, de 16 de novembro de 1953,
se estendem os mesmos benefícios concedidos pelo Instituto aos funcionários federais no que
diz respeito à previdência social e ao regime de assistência médica e hospitalar. (Vide Lei nº
6.000, de 18/12/1973)
Art. 4º-A O disposto no art. 224 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, não se aplica aos empregados do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e aos de suas
subsidiárias.
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Parágrafo único. A jornada de trabalho dos empregados do BNDES e de suas
subsidiárias será de sete horas diárias, perfazendo um total de trinta e cinco horas de trabalho
semanais, não podendo ser reduzida em qualquer hipótese. (Artigo acrescido pela Medida
Provisória nº 56, de 18/7/2002, convertida na Lei nº 10.556, de 13/11/2002)
Art. 5º A empresa pública Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico
(BNDE) poderá efetuar todas as operações bancárias necessárias à realização do
desenvolvimento da economia nacional, nos setores e com as limitações consignadas no seu
Orçamento de Investimentos, observado o disposto no artigo 189 do Decreto-Lei nº 200, de
25 de fevereiro de 1967.
Parágrafo único. As operações referidas neste artigo poderão formalizar-se no
exterior, quando necessário, para o que fica a empresa pública Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES autorizada a constituir subsidiárias no
exterior e a aceitar as cláusulas usuais em contratos internacionais, entre elas a de
arbitramento. (Parágrafo único com redação dada pela Lei nº 11.786, de 25/9/2008)
Art. 6º Ao contratar no exterior ou no País, poderá a empresa pública Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDE) conceder a garantia da União, observadas
as disposições legais pertinentes.
Art. 7º Os créditos da empresa pública Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico (BNDE), de qualquer origem, poderão ser corrigidos monetariamente, observadas
as normas legais vigentes.
Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a, quando julgar oportuno, transformar
a empresa pública Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDE) em uma
sociedade de economia mista tal como definida pelo inciso III do artigo 5º do Decreto-Lei nº
200, de 25 de fevereiro de 1967, com a mesma denominação da empresa pública de que trata
o artigo 1º da presente Lei, e da qual será a sucessora para todos os fins de direito.
Parágrafo único. A participação inicial da União no capital da sociedade de
economia mista a que se refere este artigo será representada pelo ativo líquido da Empresa
Pública, cujo valor será apurado, antes de efetivar-se a transformação, por comissão especial
de três membros, designada pelo Ministério do Planejamento e Coordenação Geral e
constituída de representantes desse mesmo Ministério, do Ministério da Fazenda e da
Empresa Pública.
Art. 9º A sociedade de economia mista cuja criação é autorizada nos termos do
artigo 8º desta Lei obedecerá, na sua constituição, às seguintes diretrizes e normas básicas:
a) revestir a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto deverão
sempre pertencer, em sua maioria, à União ou a entidade da administração indireta;
b) ter por objeto, inicialmente, o desempenho de todas as atividades de interesse
para o desenvolvimento da economia nacional que estejam sendo exercidas pela empresa
pública da qual será a sucessora;
c) consignar no Estatuto Social disposição no sentido de que a sociedade exercerá
as atividades do seu objeto social visando a estimular a iniciativa privada, sem prejuízo do
apoio a projetos, programas e operações financeiras relativos a empreendimentos que, por seu
pioneirismo ou essencialidade, se caracterizem como de relevante interesse nacional;
d) estabelecer no Estatuto Social que será permitida, mantido sempre o controle
legal acionário da sociedade pela União ou entidades da administração indireta, a
transferência de ações de propriedade da União ou daquelas entidades a compradores ou
subscritores do setor privado, pessoas físicas ou jurídicas;
e) incluir no Estatuto Social disposição que assegure o regime da legislação
trabalhista para reger as relações de emprego do pessoal a serviço da sociedade, resguardada a
situação regulada no art. 4º, da presente Lei.
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Parágrafo único. O Estatuto Social da sociedade da economia mista cuja criação é
autorizada pela presente Lei será aprovado por decreto do Presidente da República, arquivado
no Registro do Comércio competente, e as alterações subsequentes que forem necessárias
serão deliberadas de acordo com o processamento e obedecerão às formalidades previstas na
lei que estiver em vigor para as sociedades anônimas.
Art. 10. A Agência Especial de financiamento Industrial - FINAME, autarquia
federal criada pelo Decreto-lei nº 45, de 18 de novembro de 1965, em cujo texto ficaram
incorporadas, como parte integrante, as disposições do Decreto nº 59.170, de 2 de setembro
de 1966, é também enquadrada, nos termos e para os fins do § 2º do art. 5º do Decreto-Lei nº
200, de 25 de fevereiro de 1967, na categoria de empresa pública, mantida a mesma
denominação atual, com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e
vinculação através do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico ao Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral, nos termos do art. 189 do Decreto-Lei número 200, de 25
de fevereiro de 1967.
§ 1º O Estatuto da empresa pública de que trata este artigo é o conjunto dos
dispositivos, que forem aplicáveis, do Decreto nº 59.170, de 2 de setembro de 1966, e do
Decreto-Lei nº 45, de 18 de novembro de 1966, os quais regularão os fins da empresa e a sua
estrutura administrativa, bem como os seus órgãos de direção e de controle, podendo as
alterações subsequentes ser feitas por decreto do Presidente da República, arquivado no
Registro do Comércio competente.
§ 2º O capital inicial da empresa pública criada por este artigo para suceder à
Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME é constituído pelo valor do ativo
líquido da autarquia extinta, apurado na data desta Lei, pertencente, esse capital, na sua
totalidade, à empresa pública, de propriedade exclusiva da União, Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico (BNDE), sendo dividido em ações nominativas do valor, cada
uma de Cr$10,00 (dez cruzeiros).
§ 3º As ações da empresa pública Agência Especial de Financiamento Industrial FINAME só poderão pertencer à União ou a entidade da administração indireta.
§ 4º O regime jurídico do pessoal a serviço da empresa pública de que trata este
artigo é o do empregado sujeito à legislação vigente para as relações de emprego privado.
§ 5º As disposições do Decreto-Lei nº 45, de 18 de novembro de 1966, com o
texto a ele incorporado do Decreto nº 59.170, de 2 de setembro de 1966, e não conflitantes
com o que se acha disposto na presente Lei, continuam em vigor, substituindo-se o DiretorSuperintendente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDE), cargo extinto,
por um dos Diretores dessa Empresa Pública, de indicação do Presidente da Junta de
Administração a que se refere o art. 6º do Decreto nº 59.170, de 2 de setembro de 1966.
Art. 11. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Brasília, 21 de junho de 1971; 150º de Independência e 83º da República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Armando de Brito
João Paulo dos Reis Velloso

LEI Nº 9.491, DE 9 DE SETEMBRO DE 1997
Altera procedimentos relativos ao Programa
Nacional de Desestatização, revoga a Lei nº
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8.031, de 12 de abril de 1990, e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O Programa Nacional de Desestatização - PND tem como objetivos
fundamentais:
I - reordenar a posição estratégica do Estado na economia, transferindo à iniciativa
privada atividades indevidamente exploradas pelo setor público;
II - contribuir para a reestruturação econômica do setor público, especialmente
através da melhoria do perfil e da redução da dívida pública líquida;
III - permitir a retomada de investimentos nas empresas e atividades que vierem a
ser transferidas à iniciativa privada;
IV - contribuir para a reestruturação econômica do setor privado, especialmente
para a modernização da infra-estrutura e do parque industrial do País, ampliando sua
competitividade e reforçando a capacidade empresarial nos diversos setores da economia,
inclusive através da concessão de crédito;
V - permitir que a Administração Pública concentre seus esforços nas atividades
em que a presença do Estado seja fundamental para a consecução das prioridades nacionais;
VI - contribuir para o fortalecimento do mercado de capitais, através do acréscimo
da oferta de valores mobiliários e da democratização da propriedade do capital das empresas
que integrarem o Programa.
Art. 2º Poderão ser objeto de Desestatização, nos termos desta Lei:
I - empresas, inclusive instituições financeiras, controladas direta ou
indiretamente pela União, instituídas por lei ou ato do Poder Executivo;
II - empresas criadas pelo setor privado e que, por qualquer motivo, passaram ao
controle direto ou indireto da União;
III - serviços públicos objeto de concessão, permissão ou autorização;
IV - instituições financeiras públicas estaduais que tenham tido as ações de seu
capital social desapropriadas, na forma do Decreto-lei nº 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.
V - bens móveis e imóveis da União. (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº
2161-35, de 23/8/2001)
§ 1º Considera-se desestatização:
a) a alienação, pela União, de direitos que lhe assegurem, diretamente ou através
de outras controladas, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria
dos administradores da sociedade;
b) a transferência, para a iniciativa privada, da execução de serviços públicos
explorados pela União, diretamente ou através de entidades controladas, bem como daqueles
de sua responsabilidade.
c) a transferência ou outorga de direitos sobre bens móveis e imóveis da União,
nos termos desta Lei. (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 2161-35, de 23/8/2001)
§ 2º Aplicam-se os dispositivos desta Lei, no que couber, às participações
minoritárias diretas e indiretas da União no capital social de quaisquer outras sociedades e às
ações excedentes à participação acionária detida pela União representativa do mínimo
necessário à manutenção do controle acionário da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás, nos
termos do artigo 62 da Lei nº 9.478, de 06.08.97.
§ 3º O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, por
determinação do Conselho Nacional de Desestatização, definido nesta Lei, e por solicitação
de Estados ou Municípios, poderá firmar com eles ajuste para supervisionar o processo de
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desestatização de empresas controladas por aquelas unidades federadas, detentoras de
concessão, permissão ou autorização para prestação de serviços públicos, observados, quanto
ao processo de desestatização, os procedimentos estabelecidos nesta Lei.
§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, a licitação para a outorga ou transferência
da concessão do serviço a ser desestatizado poderá ser realizada na modalidade de leilão.
§ 5º O Gestor do Fundo Nacional de Desestatização deverá observar, com relação
aos imóveis da União incluídos no Programa Nacional de Desestatização, a legislação
aplicável às desestatizações e, supletivamente, a relativa aos bens imóveis de domínio da
União, sem prejuízo do disposto no inciso VII do art. 6º. (Parágrafo acrescido pela Medida
Provisória nº 2161-35, de 23/8/2001)
§ 6º (Revogado pela Lei nº 11.483, de 31/5/2007)
Art. 3º Não se aplicam os dispositivos desta Lei ao Banco do Brasil S.A., à Caixa
Econômica Federal, e a empresas públicas ou sociedades de economia mista que exerçam
atividades de competência exclusiva da União, de que tratam os incisos XI e XXIII do art. 21
e a alínea "c" do inciso I do art. 159 e o art. 177 da Constituição Federal, não se aplicando a
vedação aqui prevista às participações acionárias detidas por essas entidades, desde que não
incida restrição legal a alienação das referidas participações.
Art. 4º As desestatizações serão executadas mediante as seguintes modalidades
operacionais:
I - alienação de participação societária, inclusive, de controle acionario,
preferencialmente mediante a pulverização de ações.
II - abertura de capital;
III - aumento de capital, com renúncia ou cessão, total ou parcial, de direitos de
subscrição;
IV - alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações;
V - dissolução de sociedades ou desativação parcial de seus empreendimentos,
com a conseqüente alienação de seus ativos;
VI - concessão, permissão ou autorização de serviços públicos.
VII - aforamento, remição de foro, permuta, cessão, concessão de direito real de
uso resolúvel e alienação mediante venda de bens imóveis de domínio da União. (Inciso
acrescido pela Medida Provisória nº 2161-35, de 23/8/2001)
§ 1º A transformação, a incorporação, a fusão ou a cisão de sociedades e a criação
de subsidiárias integrais poderão ser utilizadas a fim de viabilizar a implementação da
modalidade operacional escolhida.
§ 2º Na hipótese de dissolução, caberá ao Ministro de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão acompanhar e tomar as medidas cabíveis à efetivação da liquidação da
empresa. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2161-35, de 23/8/2001)
§ 3º Nas desestatizações executadas mediante as modalidades operacionais
previstas nos incisos I, IV, V, VI e VII deste artigo, a licitação poderá ser realizada na
modalidade de leilão. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2161-35, de
23/8/2001)
.......................................................................................................................................................
Art. 11. Para salvaguarda do conhecimento público das condições em que se
processará a alienação do controle acionário da empresa, inclusive instituição financeira
incluída no Programa Nacional de Desestatização, assim como de sua situação econômica,
financeira e operacional, será dada ampla divulgação das informações necessárias, mediante a
publicação de edital, no Diário Oficial da União e em jornais de notória circulação nacional,
do qual constarão, pelo menos, os seguintes elementos:
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a) justificativa da privatização, indicando o percentual do capital social da
empresa a ser alienado;
b) data e ato que determinou a constituição da empresa originariamente estatal ou,
se estatizada, data, ato e motivos que determinaram sua estatização;
c) passivo das sociedades de curto e de longo prazo;
d) situação econômico-financeira da sociedade, especificando lucros ou prejuízos,
endividamento interno e externo, nos cinco últimos exercícios;
e) pagamento de dividendos à União ou a sociedades por essa controladas direta
ou indiretamente, e aporte de recursos à conta capital, providos direta ou indiretamente pela
União, nos últimos quinze anos;
f) sumário dos estudos de avaliação;
g) critério de fixação do valor de alienação, com base nos estudos de avaliação;
h) modelagem de venda e valor mínimo da participação a ser alienada;
i) a indicação, se for o caso, de que será criada ação de classe especial e os
poderes nela compreendidos.
Art. 12. A alienação de ações a pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras poderá
atingir cem por cento do capital votante, salvo disposição legal ou manifestação expressa do
Poder Executivo, que determine percentual inferior.
Art. 13. Observados os privilégios legais, o titular dos recursos oriundos da venda
de ações ou de bens deverá utilizá-los, prioritariamente, na quitação de suas dividas vencidas
e vincendas perante a União.
§ 1º Após as quitações a que se refere o caput deste artigo, o saldo dos recursos
deverá ser objeto de permuta por Notas do Tesouro Nacional ou por créditos securitizados de
responsabilidade de Tesouro Nacional, cujas características e prerrogativas serão definidas
por decreto.
§ 2º O Tesouro Nacional poderá autorizar o titular dos recursos oriundos da venda
de ações ou de bens a utilizar títulos recebidos, de emissão de terceiros, para pagamento a
esses terceiros ou a outros alienantes, no âmbito do Programa Nacional de Desestatização.
§ 3º Os títulos e créditos recebidos no âmbito do Programa Nacional de
Desestatização poderão ser atualizados e remunerados pelos mesmos índices das Notas do
Tesouro Nacional ou dos créditos securitizados a serem utilizados na permuta a que se refere
o § 1º desde a data da liquidação financeira da respectiva alienação das ações ou bens.
Art. 14. Fica o Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional
de Desestatização, autorizado a definir os meios de pagamento aceitos para aquisição de bens
e direitos no âmbito do Programa Nacional de Desestatização, atendidos os seguintes
princípios:
I - admissão de moeda corrente;
II - admissão, como meio de pagamento no âmbito do Programa Nacional de
Desestatização, das Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento - OFND, das Letras
Hipotecárias da Caixa Econômica Federal - LH-CEF, bem como dos títulos e créditos já
renegociados e que, no momento da renegociação, eram passíveis dessa utilização;
III - admissão, como meio de pagamento no âmbito do Programa Nacional de
Desestatização, de títulos e créditos líquidos e certos diretamente contra a União, ou contra
entidades por ela controladas, inclusive aquelas em processo de liquidação, desde que gozem
de garantia ou coobrigação do Tesouro Nacional, e que venham a ser renegociados pela
Secretaria do Tesouro Nacional.
Parágrafo único. O Presidam da República, por recomendação do Conselho
Nacional de Desestatização, poderá incluir novos meios de pagamento e modalidades
operacionais no Programa Nacional de Desestatização.
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Art. 15. O preço mínimo de alienação das ações deverá ser submetido à
deliberação do órgão competente do titular das ações.
§ 1º A Resolução do Conselho Nacional de Desestatização que aprovar as
condições gerais de desestatização será utilizada pelo representante do titular das ações como
instrução de voto para deliberação do órgão competente a que alude o caput deste artigo.
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de alienação de ações, bens ou
direitos quando diretamente detidos pela União.
Art. 16. As empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização que
vierem a integrar o Fundo Nacional de Desestatização terão sua estratégia voltada para
atender os objetivos da desestatização.
Art. 17. O Fundo Nacional de Desestatização será administrado pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, designado Gestor do Fundo.
* Vide Medida Provisória nº 735, de 22 de junho de 2016.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 735, DE 22 DE JUNHO DE 2016
Altera as Leis nº 5.655, de 20 de maio de
1971, nº 10.438, de 26 de abril de 2002, nº
12.783, de 11 de janeiro de 2013, nº 9.074, de
7 de julho de 1995, e nº 9.491, de 9 de
setembro de 1997, e dá outras providências.
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de
PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da
Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º A Lei 5.655, de 20 de maio de 1971, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 4º ....................................................................................
.........................................................................................................
§ 3º Até 31 de dezembro de 2016, os concessionários de serviços públicos
de energia elétrica, depositarão mensalmente, até o dia quinze de cada mês
seguinte ao de competência, em agência do Banco do Brasil S.A., as
parcelas duodecimais de sua quota anual de reversão na conta corrente da
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás - Reserva Global de
Reversão - RGR.
§ 3º-A. A partir de 1º de janeiro de 2017, os concessionários de serviços
públicos de energia elétrica depositarão mensalmente, até o dia quinze de
cada mês seguinte ao de competência, as parcelas duodecimais de sua quota
anual de reversão na conta corrente indicada pela Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica - CCEE.
.........................................................................................................
§ 10. A partir de 1º de janeiro de 2017, a CCEE substituirá a Eletrobrás no
desempenho das atividades previstas nos §§ 4º, 5º, 7º e 8º deste artigo e no §
10 do art. 13 da Lei 10.438, de 26 de abril de 2002." (NR)
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Art. 2º A Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 13. ..................................................................................
.........................................................................................................
XII - prover recursos para o pagamento dos valores relativos à
administração e movimentação da CDE, CCC e RGR pela Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, incluídos os custos
administrativos, financeiros e encargos tributários.
.........................................................................................................
§ 1º-B. Os pagamentos de que trata o inciso IX do caput ficam limitados a
R$ 3.500.000.000,00 (três bilhões e quinhentos milhões de reais) até o
exercício de 2017, sujeitos à disponibilidade orçamentária e financeira.
§ 1º-C. O ativo constituído de acordo com o inciso IX do caput fica limitado
à disponibilidade de recursos de que trata o § 1º-B, destinados a esse fim,
vedado o repasse às quotas anuais e a utilização dos recursos de que trata o
§ 1º.
.........................................................................................................
§ 2º-A. O poder concedente deverá apresentar, conforme regulamento, um
plano de redução estrutural das despesas da CDE até 31 de dezembro de
2017, devendo conter, no mínimo:
I - proposta de rito orçamentário anual;
II - limite de despesas anuais;
III - critérios para priorização e redução das despesas; e
IV - instrumentos aplicáveis para que as despesas não superem o limite de
cada exercício.
.........................................................................................................
§ 3º-A. O disposto no § 3º aplica-se até 31 de dezembro de 2016.
§ 3º-B. A partir de 1º de janeiro de 2030, o rateio das quotas anuais da CDE
deverá ser proporcional ao mercado consumidor de energia elétrica atendido
pelos concessionários e pelos permissionários de distribuição e de
transmissão, expresso em MWh.
§ 3º-C. De 1º de janeiro de 2017 até 31 de dezembro de 2029, a proporção
do rateio das quotas anuais da CDE deverá ajustar-se gradual e
uniformemente para atingir aquela prevista no § 3º-B.
§ 3º-D. A partir de 1º de janeiro de 2030, o custo do encargo tarifário por
MWh das quotas anuais da CDE pagas pelos consumidores atendidos em
nível de tensão igual ou superior a 69 quilovolts será um terço daquele pago
pelos consumidores atendidos em nível de tensão inferior a 2,3 quilovolts.
§ 3º-E. A partir 1º de janeiro de 2030, o custo do encargo tarifário por MWh
das quotas anuais da CDE pagas pelos consumidores atendidos em nível de
tensão igual ou superior a 2,3 quilovolts e inferior a 69 quilovolts será dois
terços daquele pago pelos consumidores atendidos em nível de tensão
inferior a 2,3 quilovolts.
§ 3º-F. De 1º de janeiro de 2017 até 31 de dezembro de 2029, o custo do
encargo tarifário por MWh das quotas anuais da CDE deverá ajustar-se
gradual e uniformemente para atingir as proporções previstas nos §§ 3º-D e
3º-E.
..........................................................................................................
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§ 5º-A. A partir de 1º de janeiro de 2017, a CDE e a CCC passarão a ser
administradas e movimentadas pela Câmara de Comercialização de Energia
Elétrica - CCEE.
§ 5º-B. A partir de 1º de janeiro de 2017, os valores relativos à
administração dos encargos setoriais de que trata o § 5º-A e da Reserva
Global de Reversão - RGR, incluídos os custos administrativos, financeiros
e encargos tributários incorridos pela CCEE, deverão ser ressarcidos
integralmente à CCEE com recursos da Conta de Desenvolvimento
Energético - CDE, conforme regulação da ANEEL.
..............................................................................................." (NR)
Art. 3º A Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 8º ....................................................................................
.........................................................................................................
1º-A. É facultado à União, quando o prestador do serviço for pessoa jurídica
sob seu controle direto ou indireto, promover a licitação de que trata o caput
associada à transferência de controle da pessoa jurídica prestadora do
serviço, outorgando contrato de concessão ao novo controlador pelo prazo
de 30 anos.
.............................................................................................." (NR)
"Art. 11. ...................................................................................
.........................................................................................................
§ 5º Nos primeiros cinco anos da prorrogação referida nesta Lei, em caso de
transferência de controle, mediante processo licitatório, de pessoa jurídica
originariamente sob controle direto ou indireto da União, de Estado, do
Distrito Federal ou de Município, o poder concedente poderá estabelecer no
edital de licitação a assinatura de termo aditivo com a finalidade de deslocar
temporalmente as obrigações do contrato de concessão, de modo que fiquem
compatíveis com a data de assunção da pessoa jurídica pelo novo
controlador." (NR)
Art. 4º A Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 4º-C O concessionário, permissionário ou autorizado de serviços e
instalações de energia elétrica poderá apresentar plano de transferência de
controle societário como alternativa à extinção da outorga, conforme
regulação da ANEEL.
§ 1º O plano de transferência de controle societário deverá demonstrar a
viabilidade da troca de controle e o benefício dessa medida para a
adequação do serviço prestado.
§ 2º A aprovação do plano de transferência de controle societário pela
ANEEL suspenderá o processo de extinção da concessão.
§ 3º A transferência do controle societário, dentro do prazo definido pela
ANEEL, ensejará o arquivamento do processo de extinção da concessão."
(NR)
Art. 5º A Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 4º ....................................................................................
.........................................................................................................
§ 4º O edital de licitação poderá prever a inversão da ordem das fases de
habilitação e julgamento, hipótese em que:
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I - encerrada a fase de classificação das propostas ou o oferecimento de
lances, será aberto o invólucro com os documentos de habilitação do
licitante mais bem classificado, para verificação do atendimento das
condições fixadas no edital;
II - verificado o atendimento das exigências do edital, o licitante será
declarado vencedor;
III - inabilitado o licitante melhor classificado, serão analisados os
documentos de habilitação do licitante com a proposta classificada em
segundo lugar, e assim sucessivamente, até que um licitante classificado
atenda às condições fixadas no edital; e
IV - proclamado o resultado do certame, o objeto será adjudicado ao
vencedor nas condições técnicas e econômicas por ele ofertadas." (NR)
"Art. 14. Os pagamentos para aquisição de bens e direitos no âmbito do
Programa Nacional de Desestatização serão realizados por meio de moeda
corrente.
Parágrafo único. O Presidente da República, por recomendação do Conselho
Nacional de Desestatização, poderá autorizar outros meios de pagamento,
no âmbito do Programa Nacional de Desestatização." (NR)
Art. 6º A integralidade do custo relativo ao fator multiplicador de 15,3 (quinze
inteiros e três décimos) sobre o encargo de cessão de energia de que trata o Acordo por Notas
Reversais entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do
Paraguai sobre as Bases Financeiras do Anexo C do Tratado de Itaipu, firmado em 1º de
setembro de 2009, , promulgado pelo Decreto nº 7.506, de 27 de junho de 2011, será
incorporada à tarifa de repasse de ITAIPU Binacional, considerando o período a partir de 1º
de janeiro 2016, vedado o pagamento com recursos do Orçamento Geral da União.
Parágrafo único. Os valores não pagos pela União à ITAIPU Binacional referentes
às faturas vencidas entre 1º de janeiro de 2016 e a data de publicação desta Medida
Provisória, incluídos os acréscimos moratórios aplicáveis, deverão ser considerados pela
ANEEL no cálculo da nova tarifa de repasse de ITAIPU Binacional.
Art. 7º Ficam revogados:
I - os §§ 1º, 2º e 3º do art. 13 e os incisos I, II e III do caput do art. 14 da Lei nº
9.491, de 9 de setembro de 1997; e
II - o art. 4º da Lei nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015.
Art. 8º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de junho de 2016; 195º da Independência e 128º da República.
MICHEL TEMER
Fernando Coelho Filho
Dyogo Henrique de Oliveira

DECRETO-LEI Nº 200, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967
Dispõe sobre a organização da Administração
Federal, estabelece diretrizes para a Reforma
Administrativa e dá outras providências.
, usando das atribuições que lhe confere o art. 9°, § 2º, do
Ato Institucional nº 4, de 7 de dezembro de 1966, decreta:
.......................................................................................................................................................
O Presidente da República
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TÍTULO XV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

.......................................................................................................................................................
Art. 178. As autarquias, as empresas públicas e as sociedades de economia mista,
integrantes da Administração Federal Indireta, bem assim as fundações criadas pela União ou
mantidas com recursos federais, sob supervisão ministerial, e as demais sociedades sob o
controle direto ou indireto da União, que acusem a ocorrência de prejuízos, estejam inativas,
desenvolvam atividades já atendidas satisfatoriamente pela iniciativa privada ou não previstas
no objeto social, poderão ser dissolvidas ou incorporadas a outras entidades, a critério e por
ato do Poder Executivo, resguardados os direitos assegurados, aos eventuais acionistas
minoritários, nas leis e atos constitutivos de cada entidade. (Artigo com redação dada pelo
Decreto-Lei nº 2.299, de 21/11/1986)
Art. 179. Observado o disposto no art. 13 da Lei n° 4.320, de 17 de março de
1964, o Ministério do Planejamento e Coordenação Geral atualizará, sempre que se fizer
necessário, o esquema de discriminação ou especificação dos elementos da despesa
orçamentária.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas para
licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
.......................................................................................................................................................
Seção VI
Das Alienações
Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência
de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às
seguintes normas:
I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da
Administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as
entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de
concorrência, dispensada esta nos seguintes casos:
a) dação em pagamento;
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b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da
administração pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas f, h e
i; (Alínea com redação dada pela Lei nº 11.952, de 25/6/2009)
c) permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes do inciso X do
art. 24 desta Lei;
d) investidura;
e) venda a outro órgão ou entidade da Administração pública, de qualquer esfera
de governo;
f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso,
locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou
efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária
de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública; (Alínea
com redação dada pela Lei nº 11.481, de 31/5/2007)
g) procedimentos de legitimação de posse de que trata o art. 29 da Lei nº 6.383, de
7 de dezembro de 1976, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da Administração
Pública em cuja competência legal inclua-se tal atribuição; (Alínea acrescida pela Lei nº
11.196, de 21/11/2005)
h) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso,
locação ou permissão de uso de bens imóveis de uso comercial de âmbito local com área de
até 250 m² (duzentos e cinqüenta metros quadrados) e inseridos no âmbito de programas de
regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da
administração pública; (Alínea acrescida pela Lei nº 11.481, de 31/05/2007)
i) alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras
públicas rurais da União na Amazônia Legal onde incidam ocupações até o limite de 15
(quinze) módulos fiscais ou 1.500ha (mil e quinhentos hectares), para fins de regularização
fundiária, atendidos os requisitos legais; (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 458, de
10/2/2009, convertida na Lei nº 11.952, de 25/6/2009)
II - quando móveis dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada esta
nos seguintes casos;
a) doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após
avaliação de sua oportunidade e conveniência sócio-econômica, relativamente à escolha de
outra forma de alienação;
b) permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da Administração
Pública;
c) venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação
específica;
d) venda de títulos, na forma da legislação pertinente;
e) venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da
Administração Pública, em virtude de suas finalidades;
f) venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da
Administração Pública, sem utilização previsível por quem deles dispõe.
§ 1º Os imóveis doados com base na alínea b do inciso I deste artigo, cessadas as
razões que justificaram a sua doação, reverterão ao patrimônio da pessoa jurídica doadora,
vedada a sua alienação pelo beneficiário.
§ 2º A Administração também poderá conceder título de propriedade ou de direito
real de uso de imóveis, dispensada licitação, quando o uso destinar-se:
I - a outro órgão ou entidade da Administração Pública, qualquer que seja a
localização do imóvel;
II - a pessoa natural que, nos termos da lei, regulamento ou ato normativo do
órgão competente, haja implementado os requisitos mínimos de cultura, ocupação mansa e
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pacífica e exploração direta sobre área rural situada na Amazônia Legal, superior a 1 (um)
módulo fiscal e limitada a 15 (quinze) módulos fiscais, desde que não exceda 1.500ha (mil e
quinhentos hectares); (Inciso com redação dada pela Lei nº 11.952, de 25/6/2009)
§ 2º-A. As hipóteses do inciso II do § 2º ficam dispensadas de autorização
legislativa, porém submetem-se aos seguintes condicionamentos: ("Caput" do parágrafo
acrescido pela Lei nº 11.196, de 21/11/2005 e com nova redação dada pela Lei nº 11.952, de
25/6/2009)
I - aplicação exclusivamente às áreas em que a detenção por particular seja
comprovadamente anterior a 1º de dezembro de 2004; (Inciso acrescido pela Lei nº 11.196, de
21/11/2005)
II - submissão aos demais requisitos e impedimentos do regime legal e
administrativo da destinação e da regularização fundiária de terras públicas; (Inciso acrescido
pela Lei nº 11.196, de 21/11/2005)
III - vedação de concessões para hipóteses de exploração não-contempladas na lei
agrária, nas leis de destinação de terras públicas, ou nas normas legais ou administrativas de
zoneamento ecológico-econômico; e (Inciso acrescido pela Lei nº 11.196, de 21/11/2005)
IV - previsão de rescisão automática da concessão, dispensada notificação, em
caso de declaração de utilidade, ou necessidade pública ou interesse social. (Inciso acrescido
pela Lei nº 11.196, de 21/11/2005)
§ 2º-B. A hipótese do inciso II do § 2º deste artigo: (“Caput” do parágrafo
acrescido pela Lei nº 11.196, de 21/11/2005)
I - só se aplica a imóvel situado em zona rural, não sujeito a vedação,
impedimento ou inconveniente a sua exploração mediante atividades agropecuárias; (Inciso
acrescido pela Lei nº 11.196, de 21/11/2005)
II - fica limitada a áreas de até quinze módulos fiscais, desde que não exceda mil e
quinhentos hectares, vedada a dispensa de licitação para áreas superiores a esse limite; (Inciso
acrescido pela Lei nº 11.196, de 21/11/2005 e com nova redação dada pela Lei nº 11.763, de
1/8/2008)
III - pode ser cumulada com o quantitativo de área decorrente da figura prevista
na alínea g do inciso I do caput deste artigo, até o limite previsto no inciso II deste parágrafo.
(Inciso acrescido pela Lei nº 11.196, de 21/11/2005)
IV - (VETADO na Lei nº 11.763, de 1/8/2008)
§ 3º Entende-se por investidura, para os fins desta Lei:
I - a alienação aos proprietários de imóveis lindeiros de área remanescente ou
resultante de obra pública, área esta que se tornar inaproveitável isoladamente, por preço
nunca inferior ao da avaliação e desde que esse não ultrapasse a 50% (cinqüenta por cento) do
valor constante da alínea a do inciso II do art. 23 desta Lei;
II - a alienação, aos legítimos possuidores diretos ou, na falta destes, ao Poder
Público, de imóveis para fins residenciais construídos em núcleos urbanos anexos a usinas
hidrelétricas, desde que considerados dispensáveis na fase de operação dessas unidades e não
integrem a categoria de bens reversíveis ao final da concessão. (Parágrafo com redação dada
pela Lei nº 9.648, de 27/5/1998)
§ 4º A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão
obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena
de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso de interesse público devidamente
justificado.
§ 5º Na hipótese do parágrafo anterior, caso o donatário necessite oferecer o
imóvel em garantia de financiamento, a cláusula de reversão e demais obrigações serão
garantidas por hipoteca em 2° grau em favor do doador.
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§ 6º Para a venda de bens móveis avaliados, isolada ou globalmente, em quantia
não superior ao limite previsto no art. 23, inciso II, alínea "b " , desta Lei, a Administração
poderá permitir o leilão.
§ 7º (VETADO na Lei nº 11.481, de 31/5/2007)
Art. 18. Na concorrência para a venda de bens imóveis, a fase de habilitação
limitar-se-á à comprovação do recolhimento de quantia correspondente a 5% (cinco por
cento) da avaliação.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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