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CÂMARA DOS DEPUTADOS

*PROJETO DE LEI N.º 2.728-A, DE 1989
(Do Senado Federal)
PLS nº 23/1989
OFÍCIO nº 326/1989 (SF)
Estabelece normas para privatização das empresas públicas e de
economia mista e dá outras providências; tendo parecer: da Comissao.
de Economia, Indústria e Comércio, pela aprovação dos de nºs. 6.078/90,
2.464/89 e 170/05, apensados, com substitutivo, e pela rejeição deste e
dos de nºs. 5.977/90, 15/91, 2.463/89 e 2.465/89, apensados, contra os
votos dos Deputados João Fassarella e José Machado (relator: DEP.
RUBEM MEDINA); da Comissão de Finanças e Tributação, pela
adequação financeira e orçamentária deste, dos de nºs. 2.464/89,
2.465/89, 5.977/90, 6.078/90. 15/91, 170/95, 915/99, 968/99 e 1.019/99,
apensados, e do
substitutivo da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, e pela
Inadequaçao financeira e orçamentária do de nº 2.463/89, apensado, e,
no mérito. pela rejeição de todas as proposições, contra os votos dos
Deputados Luiz Carlos Hauly e Antonio Cambraia (relator: DEP. JOSÉ
PIMENTEL); e da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa (relator: DEP.
COSTA FERREIRA).
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO;
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD); E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54, RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
(*) Atualizado em 27/04/21, para inclusão de apensados (33)
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PROJETO DE LEI N9 2.464, DE 1989
(DO SR. VICTOR FACCIONI)
Permite a utilização do PIB/PASEP/FGTS/ na~uisição

de partes societirias das nmpresas estatais e de eco
nomia mista.

o

CONGRESSO NACIONAL Decreta:

Art. 1º - Os trabalhadores ,com créditos do Programa de
Integração Social (PIS) podem utilizar os recursos dos mesmos
na
compra de ações e partes societárias das empresas públicas em pro
cesso de privatização e das empresas dE! economia mista de capital
aberto nas quais o Governo detenha maiclria do capital.
Art. 2º - Os portadores de saldos do F.G.T.S. não uti
lizados pelo prazo de cinco anos podem usar esses recursos na aqu!
sição de ações e p~rtes societárias de empresas p~blicas em proces
so de privatização ou de empresas de economia mista de capital aber
to das quais o Governo detenha maioria do capital.
Art. 3º - Aos servidores públicos detentores de saldo
do PASEP é permitida a/utilização desses recursos na forma do Artigo
1

º.

Governo
Art. 4º - Todas as economias mistas de que o
detenha maioria do capital são obrigadas a colocar suas ações
na
Bolsa de Valores.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publ!
cação, revogadas as disposições em contrário.
JUS T I F I C A

ç

~

O

Nossa vaidade nos permite imaginar que o Projeto que
ora submetemos a nossos pares seja auto-justificável.
Está fora de cogitação que esta Nação, sofre das d!
f i c u I da de t r e! e r i das
nas f i na nç a s p ú b I i c as, c omba 1 i das por g i 9 a n..
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760
CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 2728-A/1989

4

5

PL 2728/1989 POSSUI INTEIRO TEOR EM FORMATO DIFERENTE DO WORD
Página 6 de 72

Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 2728-A/1989

6

PL 2728/1989 POSSUI INTEIRO TEOR EM FORMATO DIFERENTE DO WORD
Página 7 de 72
7

tescos valores da dívida interna e externa precisa buscar por to
dos os meios fórmulas diferenciadas e eficientes para regular suas
finanças.
Também está fora de dúvida que nas empresas estatais
e mesmo em várias daquelas de economia mista está uma grande pa~
te da responsabilidade pela dívida interna e externa.
~

certo que o Governo não pode desvencilhar-se de to
das as empresas públicas como se fossem um peso morto. Há que se
lecionar-se aquelas que podem ser inteiramente privatizadas, en
tretanto, independentemente de seleção, as empresas públicas p~
dem integrar os trabalhadores, especialmente os seus, na
posse
do seu capital.
A abertura do capital de empresas públicas e de eco
nomia mista além de proporcionar recursos ao Governo para fazer
face aos compromissos múltiplos da própria empresa, estabelece
uma sadia concorrência entre as mesmas de modo a que para obter
os capitais dos novos acionistas elas vão procurar melhorar sua
performance e oferecer atrativos diferenciados.
Outra vantagem da abertura do capital dessBs empresas
aos trabalhadores, pela utilização de seus patrimônios em poder
do Governo e a possibilidade de que gerem dividendos e promovam
a redistribuição de renda que conduz a uma sociedade mais democrá
tica e pluralista.
Sala das Sessões, em . c;(

8

\-v

1

Deputado V

Y J de ~&"()de 1989
~(1)~
rOR FACCIONI
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PROJETO DE LEI N9 2.465, DE 1989
(DO SR. VICTOR FACCIONI)
Autoriza o Poder Público a converter dívida externa em
açoes das empresas estatais em processo de privatização.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º - ~ica o Poder Executivo autorizado a conver
ter parcela da dívida externa em ações de empresas estatais
em
processo de privatização, respeitada a manutenção de maioria de
capital nacional nas mesmas.

Art. 2º - A conversão de que trata o Artigo 12 deve
rá fazer-se sem desagio e em parcelas rigorosamente controladas
de modo a evitar oscilações e impactos indesejáveis no mercado.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
blicação, revogadas as disposições em contrário.
JUS T I F I C A

ç

p~

À-JO

Esta é mais uma forma de promover-se o processo de
privatização de quantas empresas não estejam, dentro do
Poder
Público conseguindo o nível de desempenho que poderiam ter
no
âmbito da atividade privada.
Reconhecemos a delicadeza da modalidade e outro não
é O motivo pelo qual o Artigo prevê a limitação dos valores ne
gociados de modo a n~o causar impactos indesejáveis sobre
os
preços da 80lsa ou do mercado em geral, inclusive por inflação
quando se tratar de negociação de conversão que implique em apli
cação de capital em moeda nacional.
Sala das sessõ.es, em..~~.-7'v) /

ú~.A

t"V' ~ (. 0

de 1989

~ (t~(

Deputado . crOR FACCIONI

~)
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RECURSO,N° 1-A, DE 1990
(CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE)
(Do Sr. Victor Faccioni)

Requer, nos termos do parágrafo 29 do artigo 164 do ~~
gimento Interno, a manifestação do Plenário sobre
a
prejudicialidade dos Projetos de Lei n9s. 2.463, 2.464,
2.465, de 1989; tendo parecer: da Comissão de Constitul
ção e Justiça e de Redação, pelo acolhimento.
(RECURSO N9 .

I

DE 1990, A QUE SE REFERE O PARECER)

Senhor Presidente:
Nos termos regimentais solicito de Vossa Excelê!!
cia submeta a esta Casa o presente recurso de apreciaçlo do Par!
cer da Douta Comissgo de Constituiçlo e Justiça e Redaçlo.no qual
considerou os projetos 2.463/89, 2.464/89 e 2.465/89 de minha eu
toria como prejudicados.
-Acontece que o Julgamento. de prejudicialidade deu
se em funçlo da emisslo da Medida Provis6ria nQ 235 de 2S de mar
ço de 1.990, que cria Programa Nacional da Desestatizaçlo.
Dat. venia, o arti~o 163 do Regimento considera
prejudicados os projetos idênticos 80 aprovado'ou
rejeitado na
mesma Sesslo Legislativa. Os projetos referidos nlo slo idênticos
à Medida Provisória 155 porque se reflerem a uma determinada forma'"
de disposição de parte do patr~m6nio de empresas p~bllcas.
Esta
determinada forma. não contwlada
pelo Diploma Legal de emissão
..
do Executivo nao foI cumprida e continua como matéria possível de
Legislação
~
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Assim, solicito de Vossa Excelência a gentilez8
de submeter meu requerimento de recurso sobre aquele parecer.

-7

Sala das,GseSji5e:..s~',. em ~-<}e junho de 1.990.
'-../

~\. ICTOR
'If~ FACIONI
'lt'·.......,
:\'

Deputado

Exmo. Sr.
Deputado PA~S DE ANDRADE
DO. Presidente da CAmara dos Deputados
Brasília - DF

J.EGI81.;,:Ao CITADA« ANEXADA PELA eOORDENAcAO

DAS COMISSOES
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CAPfrULOXl
Da PrejudiciaJidi!de
ÂIt. 163. Consideram· se prejudicados:
1- 11 discussão. ou 11 votação. de qualquer projeto idêntico 8 outro
que já tenha sido aprovado. ou rejeitado, na mesma sessão legislativa.
ou transformado em diploma legal;
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U- a discussio. ou a votação. de qualquer projeto semelhante a
outro considerado inconstltuélonel de acordô Com o perecer de

eonu.

aio de Constitulç60e Justiça e de RedDçiói
m- a discuSlÍO, ou a votação. de proposição apensa q~ a
aprovada for Idêntica ou de ~e oposta à apenuda:
rol - a discussio. ou a "OtaÇão. de proposição epensI quando·.
~da for .idêntica , apensada;
V - a prpp0siç60. com as respectiva emendas.Que tiver substitutivo
aprovado. ressalvados os destaques;
VI- a emende de matéria idêntica à de outra já aprovada ou rejeItada:
W - a emenda em sentido absolutamente contrário ao de outra.

ou de disposJtivo, já aprovados;
WI- o requerimento com a mesma. ou oposta. flMlidade de outro
16 aprovado.
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çOMlasln DE COW&IITlIXÇ'Q

E

-,'~

,jUSTISA

:

E DE 'EpeslO

I - RELATóRIO

o
recursc
pela

c~ntra

nobre

Deputado

a declaraçio

Comissão

de

relativamente aos

Victor

Faccioni

de prejudicial idade,

e

Constituição
Projetos de

e

Justi,a

~ani'estada

de

2.463/89.

Lei n-s

interpÕE
Redação,

2.464/89

e

2.465/89. todos de sua autoria.
AIRga

S.

Exa.

que

essa

prejudicialidade,

constante do Parecer do nobre Deputado Harlan Gadelha, acolhido
pelo órsão
255. de

Técn i co. deu-se

fun~ão

em

da Hed i da Prov i'sór I a n-

mar,o de 1990. que criou o Programa Nacional de

25 de

Desestati~ação.

E enfatiza:
·D.ta venia. o artigo 163 do Regimento

considera prRJudicados
aprovado

ou

os projRtos idfnticos ao

rejeitado

na

mes..

Sessio

Legislativa. Os
projetos referidos não são
idênticos à Medida Provisória 155 porque se
referem a uma determinada forma de disposição de
parte do p.trl.8nla de ••pr •••• públl~••• E.ta
determln.d. for.a.

nlo conte.plaa

peJo Diploma

Legal de •• 1••10 da Executivo nlo 'oi cumprida e
~ontinu.

como ••ti,.l. po•• ívcl de L•• lsl.,lo·.

É o relatório.

11 - VOTO DO RELATOR
Estio atendidos

•
~

espécie ..

tendo

os dispositivos regimentais que
o

recurso

sido

RlllPesl • ~ament e.
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que assiste Inteira
razio ao nobre Deputado Victor Faccioni. ~ be& verdade que a
Medida Provisória n- 155/90 se converteu na Lei n- 8.031. de 12
Quanto ao

mérito. entemdo

de abril dr i990. criando Programa

Na~ional d~

dando outras

conte~do

dos projetos. dados

q~est

icnamento regimental

como

providincias. Mas

p~ej~dicadcs,

o

niopodem sofrer c

Oesestatizaçio e

previsto no art. 163. Na real idade. cuidam eles'

o
de
nQ
2.463/89.
financiamentos para
aquisição de
partes
estatais em processo de privatizaçio;
o de

n- 2.464/89.

de permitir

PIS/PASEP e

do FGTS na aquisiçio de partes
empresas estatais e de economia mistav
-

converter o

de n-

o

dlYlda

de
estabelecer
societárias das

a utilização do
societárias

das

2.0465/89. ele aut or i zar o Execut i

ex~erna

eM açies

YO

a

das empresas estatais em

processo de privatlzaçio.

o

dlsposltlvo res'.entl.l. aci.a citado. dtw ser

..nttmd ido ... t .. rMos. Quando ... 'ala ..nr proJeto Idint ico ..
outro. há de se verJficar essa Identidade nia literalMente, é
certo• •a,. quanto ao .~u conteúdcl. E. ao citar projeto
s~melhante. taMb~. i n~cessirio ter cuidado para que se examine
• • •t4ria de 'arMa cui~ado5a. 50b pena de se inviabilizar
qualquer tramitação le~15latjy... OspyoJetos cuidam de temas
nio abordados nos diplomas legais acima referidos.
Na

hipótese

do

presente

recurso.

há

de

se

lamentar apenas a deMora no proc~ssamento de feito: o par~CEr
da Co_i.são de Justi~a. acatando a prejudicialidade. foi
aproy~do em
reunião de 22.5.90; a publlcação. que deu ensejo à

interposição do

recurso. somente

ocorreu em
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~emessa

seguinte; a

à

Comissão está

datada de 20 de

novemb~o

subseqüente I
Pode~-se-ia

a~9umenta~

quer finda a

em que foram apresentados os proJetos r deve
arquivamento. Esta
pois a

t uma

E

o

autor

ocorrer o seu

tese que cumpre. desde loso. repel ir

matéria encontrava-se

~ecursal.

a90~a

legislatu~a

não

ap~eciaçãor

pendente de

pode

ser

penal izado

em fase

pela

demora

bu~ocrática.

Devo acrescentar

considerar quer
ou semelhança
programa de
E que

as

ainda outro argumento: além de

efetivamente r não
Maté~iar

de

existe a alegada identidade

preci5amos

ter

em

vista

que

o

desestatizaçio encontra-se em pleno funcionamento.
medidas

Faccioni podem

p~econizadas

auxilia~

DIANTE DO
da Recurso contra

pelo

o sucesso desse

ACI"A EXPOSTO.

Declara~lo

nob~e

Deputado

Victo~

emp~eendimento.

vota pela acorftiáWhto

de Prejudicialidade n- t/90.

de 1992.
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PARECER DA COMISsAo
A Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pelo acolhimento do Recurso nQ 1/90, nos termos
do
parecer dl.o I'~ 1 ~ tor.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
José Luiz Clerot - Presidente, Vital do Rêgo
e Ciro Nogueira - Vice-Presidentes, Cleonâncio Fonseca, Jesus Tajra, Paes Landim, Ricardo Murad, Roberto Magalhães,
Ton1 Gel, Tourinho Dantas, João Natal, José Thomaz Nonê,
Luiz Carlos Santos, Nelson Jobim, Nilson Gibson, Renato
Vianna, Adylson Motta, Prisco Viana, Moron! Torgan, Osvaldo
Melo, Sigmaringa Seixas, Edésio Passos, José Genoíno, Sandra
Starling, Mendes Botelho, Robson Tuma, Wilson M~ller, Reditário CassaI, Luiz Piauhylino, Freire Júnior, José Burnett,
Antônio de Jesus, Ary Kara José, João Henrique, Jurandyr
Paixão, Nestor Duarte, Aroldo Góes, Delfim Netto, João de
Deus Antunes, Osmânio Pereira, João Paulo, Getúlio Neiva e
Mário Chermont.
Sala da
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--==o SR.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sobre e mesa Recurso

n; 01/9D, do Sr. Victor Faccioni, contra declaração de prejudicialidede

~,..-i

,PL" nll 2.463/89. PL n 12 2.464/89 e PL n ll 2.465/89.

dos :;;ro;etos:

tendo parecer da Comissão de

tituição e Justiça e de Redação

o

~
.=:::::

Con~

pelo acolhimento.

SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Todos os partidos

encaminharam o voto "sim".

Em votação o recurso. (Pausa.)
-Aprovado, contre os votos dos nobres Deputados Cyro Garcia
e Ernesto Gradella.
As metérias seguem seus trâmites normais nos órgãos técnicos
da CaBe.

PROJETO DE LEI N2 5.977, DE 1990
(DO SR. AMAURY M6LLER)
Determina medidas referentes à execução do Programa Nacional àe Desestatização.
(APE~SE-SE

AO PROJETO DE LEI N$ 2.728, DE 1989).

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. lQ

Nos termos do art. 49, inciso V,

da

Constituição Federal e observado o prazo de 60 (sessenta) dias,

contados da publicação, no Diário Oficial da União, do edital
de privatização, no âmbito do Programa Nacional de Desestatização, criado pela Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990, o Con
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gresso Nacional, mediante Decreto Legislativo, com tramitação
em regime de urgência, poderá excluir a empresa pública, auta!
quia ou sociedade de economia mista, objeto do edital, ou determinar providências condicionantes da desestatização, que poderão se constituir, inclusive, em alterações nas condições es
pecificadas no edital.
Art. 2Q

Esta lei entra em vigor na data

Art. 3Q

Revogam-se as disposições em

de

sua publicação.
contrá-

r i.,o .

JUSTIFICAÇJtO
Diante de procedimentos do Poder Executivo, na
condução do processo de desestatização, que venham comprometer
o livre jogo da economia de mercado, indispensável nos
parece que o Congresso Nacional possa interromper o processo
para excluir determinada empresa do Programa Nacional
de
Desestatização ou corrigir deformações ou irregularidades nele contidas, de forma a dar conseqüência às normas contidas
na Constituição Federal sobre a interve~ção estatal na economia, além de salvaguardar os postulados legitimamente
construídos pela vontade nacional a respeito do papel de determinados ativos patrimon~is do Estado.
Sal a das Comi s 5 Õ e 5, em 28

de

t"O\lS'1&Q.o

-kt)..UJ-1 l\lU \IA!
Deputado AMAURy'MOLLER
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LEGISLACAO CITADA, ANEXADA PELA COORDENACAo
DAS COMISSOES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO

,~ i

EiDA'J'IYA DO DJlSIL
1118
TítmolV

DA ORGM'UZAÇÃO DOS PODERES
.............. "

til

.

Capitulo I
DO PODER lBiISLATlVO

.....................................................................................

Art. 49. É da competénda exclusiva do Congresso Nacional:

..................................

.

,

v-

sustar os atos normativos do Poder Executivo que
exorbitem do poder regulamentar ou dos bmites de delegação
legislativa:

........................................................................................
UU:.O

1.031,

a.

12

ae

de lttO.

Cria o Programa .acional de De••• ta·
~i~.ção, • 4i outra.·proviaencLa••
Fa~o

o
P R B 8 I D • 111 '1' li
DA
ali 11 C BL xc.
.abar que o CongrQ ••o Nacional decreta _ eu .aneiono a •• guinte

Leil
nesesta~i.aVio,

Ar~.

19 - !

1n&titu!~o

o·Programa

.acional

d.

eom OQ soguintes objetivo. fundamentais,

1 - reorãenar a posiçio estratégica do Estado
na economia, transferindo i iniciativa priv.da atividades indevid.·mente explor~da8 pelo setor público,
.
II - Qontribuir para a roducão 4a divida pública, eoncorrp.n~o parA o saneamento das f1nancas do setor público,
emprC$~S

[)l:'ivac!ar

IrI .. permitir a re1:omada de inveatimentc8

.

e ativicAdes que vierem a

ser

transferidAs

à

7lClI

iniciatiVA

IV - contribuir para a modernização do parque
Pais, ampliando s~a competitivióade e reforCAndo a capacidade empresarial nos diversos setores da economia,
t
V - permi~ir que a administracão publiCA conccntl:'e seus esforços nas atividaães em que a presenca do Estado seja
fundamental para A consecução àllS .pr.:icridades nacionaiS,
VI - contribuir para o fort~lecimento do merindustrift~do

ça~o
rio~

de

çapit~i5,

Através do acré5çimo dA oferta de valore5 rnobiliá-

e da democratização da propriedade do capital dAS empresas
integrarem o I'roqrama.

ta Lei, as empresas:.

que

Art. 20 - PoderÃo ser ·~ivatizada.5, nos termos 4es-

I - controladas, direta ou indiretamente, pela
tlniiio e institu.i:dl&s por lei ou llto do Podilr Executivo; ou
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setor r~iva~~
controle, direto ou

LI - criadas Felo

qualquer motivo, passaram

ao

Vnilio.

r:

C!ue,

.iTJ~ireto,

por
da

S 10 - Considera-",,,, p:::ivat.iza:;ão a
i11:'u"açãc.,
pela união, 6~ direitos que lhe as~egurer\, direta~~ntc ou "~rQVé6 C~
outl:as controllldas, prepond~rãn:::ia nas :íelibcrai:õcs .;;o.:::.au: e o poder de eleger II maioria'~os ad~inistradorcs õa soci~dádc•
.S 20 - hpl ü;am-s~~ os ,Uspcsitivos dcs~., I.. cl,. no
q\le coub<.>r, ã alienadío das partlcipaçôcs :nil~crj.'Cá:-lns dirt.!~'::s C: 1:":"
dir\Jtaf' dê' Uniiío, no ca?ital. social Q.c qU'-lisc:r.1er out.,-:.s cn;:~:!:".'!'a".
S 30 - Não se apllcllm os di~pOBltiv~s destb Le1
i . empresas públicas ou sociedades de economia mista que exer;am
atividades de competencia exclusiva da União, de acorco com os arts.
21, 159, inciso I, alínea ·c" e 177 da Constituição Feàeral, ao Ba~
co do Brasil S.A., e, ainda, ao órgão oficial ress~gurador referiào
no inciso II do art. 192 da Cons~~tui~ão Federal.

S

40 -

(VE~ADOI.

Art. 3Q ~ As transferências de eções de propriedade da Onião, represe~ta~ivas do capital social ca· I'E:tróleo
8ra~ileiro S.A. - PtTROBRÂS, continuarão a
reger-se pelo 'disposto
nos arts. 11 e 18 da Lei nQ 2.004, de 3 de outubro de 1953.
Projetos de privati~ação serão
formas operacionais:
I - alienação de part1cipação societãria~ ir.clusiva de controle acionário, prefere~c1almente mediante a pulve~i
zação de ações junto ao público. empregados, acionistas, forn~cedores e consu~icores;
.
II - aber.t~ra de capital:
lI! - au~ent~ de capital com renúncia ou c~s
são, total ou parcial, de ãircitos de su~scrição;
IV - tra~sformeção, incorpor~ç~~( fusã~ ou c~Art. 40 - Os

e~ecutaeos

mediante as

segu~ntes

são;

v - alicnaçã~, arrenG~~ento, locação, co~oda
bens. e instalações; ou
VI - dissolução de e~presas otl aes~tivaçao
parcial ce seus em?rcendi~entos, com a conseqae~te ali~naç~o C~ se~s
ativos.
to ou

ées~5~da

Art. 50 - O Programa Nacional Qe Pesestat~7.ação
terá uma Comissão Diretora, diretamente subordinade. ao Pre~l~ente
da RGPÚbl~c~, cujos membros, titulares e su?lentes, ~~rão por ele
nomeados,deFois de ap~ovada a sua inàicacão pelo Congresso NAcional.'
S lo - (VE~APOl.
§ 20
O Presicen~e da Comissio Diretora terá
voto de qualidade.
§ 30 - Participarão das
reuniões d~ Comissio
Diretora, som direito a voto, qUãi~quer out"ã!; pe5SQaR.su~a preser.ça, a cr~tério ce seus membros, seja con8id~radãnece~sür1a ?.:.ra a
apreciação dos processos.
. _
.
§ <o - Os membros da
Com4ssao P1re~ora e ~s
funcionários em serviço na referida ~omissão, nem os membros e socic~ das e~~r~sas incluídas no Programa ~acional de
Desestati2ação,
seus cõr.jugês e parentes até o segundo grau, não poderão adquirir
6~ÕCS ou l,ens pcrtencentes'~$ empresas incluidas no Progrnma
NaC10• • . . . • • _ •• ,
=:_
;A
Art. 60 - Compete i Com1saao 01retOra do ProNacional de Desestat1zaçãol
I - propor ao Presidente da República a
inclusão de empresas no Pr09rema N8~ional ~e Pesestatizac30:
11 - propor ao Presidente da Rcpúbl1ca a 1ns~ituicão pública a ser designada gestora do Fundo Nacional de nescstatizaçiol
.
• .
111 ~ subm~ter, anualmantc, ao Presidente .~~
R~pub!~ca o cronograma de execuçao do Proqrwma Nacional de DeEe&ta
.t1zaçaol
IV - divul~ar O crocograma de execução do
Programa Nacional de Desestatizaçaol
V - coordenar, supervisionar @ fiscali2ar a
execução d.o Pr09rama Nacional de Desc!stati:ação:
VI - aprovar ajustes de natureza opgracional,
contábil ou jurídica, ~e~ como o ~ancamento financeiro de empresas,
que sejam nece&sários a ~mplantacao dos proce~sos de alienação:
_
.
VII - aprovar as condições gerais de venda das
a~o!s.representativas do cont~ole acion~rio, das participações mine.
r1tar1as e de outros bens e dl~eitos, a1 se incluindo o preço míl:imo
~os ~ens ou valores mobiliários a serem aliena~OSI
9ra~a
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Vlll - aprovar A destina.ção dos recurFoCS pro\'eDientes das alienacões, previstas no art. 151IX' .. "aprovar as foriilh' de pa<;!lllr.O:'ltoo; ,as
,
alienações, previstas no art. 16:
X. - deliberar sobre o dispor.~o no ir:ci.;;~. 'x
do art. 13.
,,"
XI - fiscali~ar a estr1ta ~h2crvinci3 dÓ5
princípios e reçrlls consllqrados r.esta Le1 e .nasequr<.;r .. :rigc::-os•.
transpu:êr.c:l.i! dos proces~o!' de al:l.cr.ar;ão, nos terr.,os (,o art. 11;
XII - apreciar as presta~õ~s de co~tas d~ 1nstituição gestora do Funào ~acional de Dese5tati7.~ção relà~ivas a ~~
da processOI
XIII·- sugerir a criação ce açõcs de classe enpecial e as matérias que elas disciplina~ão, nes condições rix~~~s
nos SS )0 e 20 deste arti90~
XIV - expêdir normas e resoluçõas nece~sãrias
ao exercício de sua co~peténcial
.
XV - publicar relatório anual detalhado de
suas atividade!' e resultados, contendo, necessariaJl",ente, as seqLliT.tes informaçé:::s:
aI relação das empresa~ a sere~ p~ivatil~das e
das já privatizadasl
bl justificativa da ~rivatizaçio, indican~o o
percentual do capital com direito a VOtO em geral, alia~~do ou'~ ser
«lienado;
I

cmpl"('!slI
zaç50;

or~I;lJ.nal~~r.te

cl aata e atc çue dctt!rr.d.nQu a conlôti':.l.õição ele
estatal ou dat.a, a::o e :r.o~ivos ÕE: SUE. estati-

dl pass:.\'o da empresa, seu desdot:ramlmto no
t.empo, indicando os rcspor.sáveis pelo passivo após a privatizaciio;
el s~t~ação econômico-finar.ceira d~ caóa empres", res~\ J tad':ls opcrõ.cio!'l<:is dos. úl ~:.mos três elCerci:cios': endl '.'idar..cr.tC' int':lr.no e externo, ~agamentos de d:,vldendos ao 'I·csoc.r·o Nn.cicr.al c rcce~i~cnto de' recursos do GovC;!rno Federal c pctrimônio ltQuidof
.
f) indicação da utiJ.izaç;'o, dos recursos obticl05
cu a obt~r co:r. a privatizaçãol
q) infcrrn~cão sob4e a existe~cia de controle de
preços sobre prodc.tos e serviços da e~presa e sua variação nos últit:Iose)cerclc:,os, co:nparaàos co~ os inàlces de inflação;
hl descrição do vol~ne de inv~stimer.tos fe1tos
p~lo Gevcrr.o Feder~l ou 5U~S en~.dades na emp~esa e
.etornc tinanceir~ da pr~vat~zaçãOI
il número ~e empregados e perspectiva de manutenção ne número de empregados após õ priva~.zação:
jl resumo do estu~o econômico e avalia~~ç d~
e~?resa: preço total e valor da ação; e
1) espec:ficação da' forma operacional da privatizaç~c c sua justificação, com expl.caçao da exclusão da p~lver.za
~Ão de açõc~, quenco for o ca~o.
§ lo - (VETADO).
§ 20 - A açãe fie classe l<spccial. sO~"'nte poãer~
~~r subsc:ita pela U~ião.
Art. 70 - A privatização de empresas que p:restam serviço~ pú~licos, efetivada rnediRnte Uma das mod"liê&àe~ ~re
vistas no art. 'c, pressupõe a d~légaç50, ~elo Poder Públicc, ca
c.:~r.ce5151io oc. permi"5l'iio do 5e~'\'ico obJeto da e.><p:.cração, observada
a
lugi,slaçâc espec::fica..
•
Par~qrafo un:.cc ~ ~a
hipó~ese pr~vista n~ste
nrti~o, fica e~~ipulado o prazc de
sessenta
dia5, contac~~ dç
t!to Cl1e c~te ..miml= e ?=ivAtJ.Zc.çâo da empresa, P""" Do cla!:>o.aC;;(l, po::l<;
t:ode; cor.::edp.nte, ::!;;s cor.di.ções e regulemento& e!:pecific:o!'t q::e <k"oõr!io ser observados pelo ccneassionári.o ou pe:::-I~;;'ssicnário.
Art. 80 ~ Sempre ~ue houv~y. :azões ~ue o juatifi:l'.lem, a l1:I.:.ão dete::-ií, direta 0;.1 indirr;!':.at:len':.~, ações· de classe erpEci~l do ca~ita~ social õe e~presas privatizaCbs, q~c lhe
confi~~m
po:3cr eL' ·,,~to elT' de ...erl:lir.ac::<s r.:até=ic:~, as quais dl!verã9 ser côr:ct2ri2adã~ ~O& cstatutoc s~c1ais das e~?re9aS, de acordo com o
eses-ütolecido no art. 60, i.nciso XIII e §§ lo e. 20 dest.a Lei.
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"'''' &0. •
.,r ~~ Desast~tizaç~o,ficD criado o

~C'1.a.

SI

CAC:~"""'U"""

""' ..........

Fundo Nacional de

_~

........_

.~_

. . . . _ ........

D~se&tatizaçQO,

4e

nat\:rcza contóbil, constltuído mediante e vinculac~o a oste, a titulo de dopóFito da totalidnde das acõau ou ~uotü~ emitió88 pelas, ernpTec"~, que sejam de propriedade. dirota oa indiretamente, da União,
~ cujas alicn~çõe8 vierem a ser aprovada~.
,
S 10 - Serio emltidos Pecibos ,de Dcp5sito de
ACnes - ~DA, inctranufertveic e'ineqociávais, a ~ualquer título, em
fevor dos depositantes das ações junto ~o Fundo Nacional de Desestat;,zC'ção.
S 20 - OI! Recibos de D('p5sitos de Ações - ROA,
~e cada depositante, serão automaticamente cancelados,para todos ,O~
efeitoG, quando dc recebimen~o dos valores apurad~s na venda da9
ações, com as quais o depo6it~ntc tenha concorrid~ para a constituiçio d~ carceira do FunGo Naclonal de De6estati~Rç~o.
, 3D - Os titulare~ das ~çõe& Que vierem a sor
vinculadas &0 Fundo Nacional de Oesestatiza~ão manterão as ações escrituradas em seu E registros contábeis, semalter~ção de critério,
até que se O:lcerre o processo de alienação desses titulos.
Art. 10 - A União e as entidades da Administração '~direta, tituiare~ das participações ,1,c10nárias das emp re 2as
Que vierer.1 a ser incluldas no Programa Nacl.c·nal de" Desestatizaçao,
deverão, no prazo mãximo e improrrogá....el de 5Icinco).dias, c~nt.ad05
da data da publicação, no Diário Oficial da União, da decisao que
d~terminar a inclusão da empresa no referidc· Pr09rama, depositar
as
suas ações n~ Fundo Nacional de Desestatização.
•
Parágrafo único - Os acminis~radores das ,empresas incluídas no Proqrima Nacional de Desest,atização, bem ~omc;> os ,de
seus acionistas controladores, serão pessoalmente responsa...· e15, na
forma da lei, pelo depósito das ações no F\mdo Nacional clc Desestatização.
,Iort. 11 - ParA salvagu:!rdl:. do conhecirnento público das condi r;ões em que se processará a .'?ri'o'at.ização, assir.. co:no
(lll. llJ.tuacão econômica, financeira e operaci.)nal de cade en.prE'sa
1ncluída no Progr<:l1'a Na::l.onal de Dcsestatizaçã." serã dada ampla divulgação dtls inforr.;.::r;õss necessárias, rr,gdiantei a publicação Gc Edital,
no Diári.o Oficial di< União. e em jornais de;not5ria circuÚ;âo nacl.onal, CIo qual COTostaraO" pelo menos i os Bi~quintes elerne:n~o;::
aI ju~ti~icativa da privatl.za;~o, indicando o
pcrcerltual do cilpi tal socia: da empresa a s ~r aliena~:o l ,
bl da":.~ e Ilto que dete::"minou a conctituidio d<:.
E'rnprc;=<! originariê..-:>:;;.,te estatal 0'=, se esta-eiúlda, dats, ato ,e mo":.ivos
au~ dcce~:"i:lar~m 5\t';:'

Rstatiza,ão;

I

c) passivo das emprcsa~, a curto, médio e longo
o~ respo~sãveis pelo ~~sm? após a priva~iza;ão:
CI) situaç~o econ5~ico~financeira
~~
cmp4esa,
especificando lucros DU prejui:6s, endivida~ento interno a externo,
paga:r.er.'.:o de divlccntlos ao Te!Jou::o Hacion.. l, ou recebimen',:o de recur"'
50S providos ~clo Governo,Feder~l, nos últi:~ds exercícios;
e) indicação ~a utiliz~ção dos rec~rscs oriundos da priv~tizaçãol
'f) informações sobre a! existência
ou não de
contol" de preços ~ob produtos oc serviços '~a emp~cs3 a priVatizar e
qual a. variação dos mesmos nos ·,j1timos exer :i:cios e respectiva comparação com os !ndiccz de inflação:

•
prazos, indicando

q) descricão do volume de ~ecurscs investidos
pelo E~tado, no caso de empresas ?rlv&d~s estatizad~~, e d~ como se~
rão recup~rados esses rec~r~os ap5s a privatização;
h) sumario dos estudos de avaliação ::Ia empresa,
elaborados de acordo com o di~posto no art. 13, 'incisos lI! e IV,
desta Lei:
.'
.
,
i) critério de fixação do preço total de a1ienaçüo da cmp~~sa e o vólor de cada ação, com base nos laudos de avaliadio:
j I (VETADO).
II a indicação, se for o ces~, de que ser5
criada ação de classe especial, e os podere:~ nela compreendidos.

Art. 12 - (VETADO).
Art. 13 - Os p~ocessos de desestati~ação observarão,além das normas fixadas nos artiqos al~eeriores, ,os sequinees
preceitos:
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! - Berao preCea1QOS ae ea1~a1B
com amp!~
divulgação em dois órgãos, no mín1mo, de grande circulação, depois
de pcblicados na Imprensa .Of~cial, expondo as condições do processo
e da s1tuaçio econ5~ica' etlnancei~a da emp~e~à inclulda no·Pr09rama
Nacional de Oesestati:~ção;'
11 - (VETADOl.
111 - (VETADO).
.
TV - alienação de ações de ~presas e pessoas
físicas ou jurídicas estrangeir~s não poderá exceder a 40\ (quarenta
por cento)do capital votante, salVo autorização legislativa, que determine percentual superior:
v - (VETADO.).
VI - a liquidação da e~preBa, submetida ~o
Proqrama Nacional de ~esestatização, obedecerá a Lei nO 6.404; êe.15
de dezembro de 197~. e o Decreto-lei nO 2.300, de 21 de nover.lbro de
1966.

Art. 14 -

1\'l:TADOl.

vendo de ações ou de bens deveri utilizá-los na quitação de SUGS dívidas junto ao setor pÚhlieo.
.
PAl'iigrilfo ÚT".1co- Observado os priviligios legais, terÃo "rafcrêncic., pera efeit.o de pa9amcnto, aa dividas, venC.l.é.a6 Q;,I
vincc:nda&, garll:':tidas pelo Tcsourc. }taeional, e aquelas cujo credor
seja a União, direta ou indiretamente.
Ar~. lG - Pera o pagamento da .. alienllçõe6
prJ'vistas no Progr~ma Nacion3l de Desestatização, poderão ser adotl1d ~
68 sequintcs formas opcracion~is:
1 ae ulstituições financeiras privadas~
credoraG das ernerG8aS deposltAllt~& de ações jun~o ao Fundo Na~ional
de Desestati7.açao, poderão financiar a venda das ações ou dos bens
dus emprp.sas submetid~s à priv3ti7.açâo, mediante a utilizaç'o, no
toõo ou em parte, daqueles créditos;
.
11 - OE de~cn~oreG de ti~uloB da divida interna ve.ncidos, p.mitidoB pelo al.ien;u~te das ações ou dos bens e que
contQnh~ cláusula de coobrigaçâo de pagamento por parte do
Tesouro'
Nacional poderão utili7.á-Ios como forma de quitação de aquisição,
caGO sejam adquirontQs da~ reforidas ações ou benDI
111 - mediante transferência de titularidade
d~s~depósitos e outros 'villores retidos junto ao Banco Central do
Brasil, em decorrência C!O Plano ele Estabilização Económica.
~ará~rafo único - A utilizaç5n das formas
operacionais mencionadas ncste,artigo será aprovada com base nos procedimentos previstos nos arts. SO e 21 desta Lei.

Art. 17 • As emEresas que vierem a integrar o
Fundo Nacional de DesestRtizaçáo terao sua estratégia voltada para
atender'ao~ objetivos da desestatização.
Art. 18 - Na efetivação das formas operacionais
previstas no art. 4o, o preço mínimo de venda, aprovado cela COmisS40 Diretora, será subroetião à deliberação
das Assemblêias Gerais
das r.espectivas empresas.
Art. 19 - O Ministério da Economia, Fazenda e
Plsnejamento prestará o apoio necessário ao funcionamento da C~is
sto Diretora ão Programa Sacionalde DesestQtização.
Art. 20 - O Fundo Nacional
administrado por uma instituição do setor
Ge&~or Co Fundo, na for~a do inciso 11 do art.5Q
se~á

de Desestatização
público desiçn~õa
desta Lei.

,Art. 21 - Competirã ao Gestor do
de Desestatização:

F~rtdo NaciQ~al

J- fornp.cer apoio administrativo e

op~raci~

nal, especielmente serviços àe secretaria ~ue vierem a F-er solici~a
dos peli', Co.':Iissflo Diretoru co p'rograma Nacional de, Descstatiza;àol
,
tI - fornecer as informacões Que vierem n ser
solici~ad~s pela Comissão Diretora do Programa Nacional de
Desestatizaçaõ;
111 - ~ivulgar amplamenta todos os processos
ele õllienóição,
-1'11 como prestar tocas as informações que viere..lI a 5e~
colicitadas p _~s poder~~ competentEs1
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d~

ria

IV - promover

licitaçõe~

para

a

contratação

eonsu1toriaec~nê~ica, ava1i~~ãc de bens e de audito.·
necessãr~as aos processos de alienação previstos nesta Lei;
. v - sub~atcr ã Co~issão Diretora do Pro9raroa

empresas de

Nacional de Desestatização as condições çezais ae venda de ações repree:entativas do controle acionário, de participaçõe:; mir.oritárias c
de outros bens e direitos, aí incluin~o-se .0 preço mínimo dos ben~

ou valores mobiliários a

sere~

alienados I

VI - reccmendar à C~missão Diretor~ do 'Progr~ma Nacional de Desestatização a destinação
dos recursos provenientes das alienações, nos term~s previstos no art. 15 desta Lei;
VII - recomendar à Comissão Diretora do Prog!üma Nacional de Desestatização a fo~~a de pa9am~nto das alienaçoes, ncs termos previstos no art. 16 desta L~i;
VIII - promover ampla articulação oom o sis~ema
d 7 ~istribuição de va~ore~ ~obiliários e as Dolsas de Valor~s objet,.v•.ndo es~~mu1ar a <l.1spersao elo capJ.tal das empresas inteqrantea do
P.rograma Saciu~al de De~estat~zação;
IX - dêterminar qüai~ as informacões necessárias ã i:u;t~-ução de cada processo c1e al~E.naç1io, al':::r. dos já definiuos neatoa Lllli:
X - recomGndar i Comissão Diretor. do Programa Nacional de Deaestatização os ajustei de nat~reza operacional,
contábil ou jurídica, bem como o saneamento financeiro de empresal,
que sejam necessários ã 1mplantação dOI processos de a1ienacãol
.
XI - recomendar i Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização outras formas de alienacão, nos
termos do inciso X do art. 13 desta Lei,
XII - selecionar e cadastrar empresas de reconhecida reputação e tradicional atuaçio na neqociacio de capital,
transferência de controle acionário e venda de ativos, para os fins
previstos no inciso 11 do art. 13 desta Lei,
XIII - preparar a documentação de cada ~rocesco
de alienação. para apreciacÃo pele Tribunal àe ContAS da Uniaoi
XIV - submeter ã Comissão Diretora do Fundo
Nacional ue DesestatizaçÃo as prestações de contas relativas a cada
processo de desestatizacão;
XV - recomenaar i ComissÃo Diretora A criacão
de acões de classe especial e as ~atériaB que elas disciplinarão
sempre respeitando o previsto.no art. 69, inciso XIII e seus parõqra10s desta,LeiJ
,
XVI - recomendar i Comissão Diretcre as condições de participação na compra de ações, dos empreqados vinculad~s
às empresas 1ncluídas no Programa Nacional ae Desestatizacaõ, nos
termos previstos no ar~. 14 desta Lei.

Art. 22 - 08 acionistas controladores e os
dar. empresasinteqrante$ do Programa Nacicnal de
sr.stRtizaçEc ~dotaTão, nos prazos estabelecidos, as providências
v~er~m a ~cr determinadas em resolucões exped~das pela Comiesão
retora, n~cessáriaR ã implantação dos processos de.alienaçio.

~ini5tr.3dorc5

Art. 23 - SerÃo

na forma da lei, por eventuu1S ações

adDeque
Di-

responsabilizad~s pessoalme~tp.,

ou omissões que impeçem ou
de alienação previstos nesta Lei:
1- os administr~dore6 das empresas 1ncluídas
no Progr~~a Nacional de Desestatizacão e os das instituições àe~en
torar. Q~~ acões eless~s empresas;
. 11 - os administradores da instituiçÃo qestora
do Fundo Nwcional de ~esestatizaçãol
111 - os membros da Comissão Diretori1 ·do Fundo
Nacional de Desestatização;
IV - os servidores da Adminístracão Federal
direta, de que dependa o curso dos processos de alienaç~o.
Paráqrafo único - Será de responsabilidade exclusiva dos administradores das empresas incluídas no Proqrama Nacional de Oesestatizacão o fornecimento, em tempo hábil, ~a~ informações sobre as respectivas e~presas, necessária~ i
instruçio dos
processos de alienação. .
prejudiquem o curso dos

proce~sos

Art. 24 - Ao gestor do Fundo Nacional de Deeestatizaçao caberá uma remuneração de 0,2% (dois à5cimos por cento) do
valor. líq-J.ido apurado nas alienações para cohert·.lra de seus custos
operac10nais. bem como o ressarcimento dos qastos efetuados com terceiros, corriqidos ~netariamente, necessários i ~plantaçio dos
processos de alienação previstos nesta Lei.
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Art. 25, '7 O Fundo Nacional de D~estat:i2a"io
será auditado por 6uditÓres éxtêrnos
indepénâentes registraêos na
Comissão de Valores Mobiliários, a serem contratados mediante lici~ação pública pelo 9~~tor do Pundo Naeional d~Oeaest:at:iz~~io.

Art. 26 - Fiçam extintOs o Cor.selho Federal
Desestatizacão e respectiva Secretari~ Executiva.

de

Art. 27 - Será nula de pleno direito a venda, a
subscrição ou a transferéncia de ações que importe infrin9ência dest.a Lei.
A%t. 28 - O Poder Executivo reg~lament.rá e&t~
Lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data ~e sua publica-

ção.

sua. pu'bHcaçio.

rio.

Axt. 29 - Esta Lei, entra em vi;or
~t. 30 -

Revogam-sc"as

Brasil,ia, . . 1.2 de
e 1020 da República.

na

disposiç~es e~

cia.ta

de

contrã-

abril

169~ da lndeper.dÉ~c~a

FERNANDO COLLOR
Bemanlo Cabral
Zélia 14. Cardoso de Mello

PROJETO DE LEI N9 E.078, ~E 1990
(DO SR. MELe FREI~E)
Dispõe sobre a conpra

ce

ações das empresas incluídas

no Programa Nacional de Desestatização pelos seus pró
prios empregados e dá cutras prov~dências.

(APEN8E-SE AO PRCJET8 JE LEI NQ 2.728) DE 1989)
Art. lº - Aos empregados de empresas incluídos no Programa Na
ciona1 de Desestatização, a que se refere a Lei nº 8.031, de 12 abril de 1990, é
assegurada a compra de Rções representativas de, no mínimo, 20% ( vinte por cen
to ), capital votante, para serem pagas 60 ( se~senta ) meses e mediante descon
tos em folha de pag~mento.
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§ lº - Cada empregado poderá adquirir um total de ações

que
correspondam a 6 ( seis ) salários respectivos da época de aquisição, limitando,
o pagamento mensal a 10% ( dez por cento ) de valor global recebido.
§ ?º - As ações adquiridas na forma deste artigo ficarão
in
disponíveis até sua Quitação total.
§ 3º - Fm caso de desligamento da empresa caso não tenha com
pletado o pagamento o empregado poderá optar pelo recebimento das ações já int~
gyalizadas ou completar o pagamento remanescente das ações ainda devidas.
§ 4º - Aos empregados admitidos após a vigência desta Lei se
rá per~itida a aquisição de ações obedecidas as:ondições e percentuais estabe
lecidos neste artigo.
Art. 2º - Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, os e~
pregados de empresa a ser desestatizada poderão adquirir ações de seu capital
social, utilizando, como forma de pagamento, os seguintes recursos:
I - Saldo de Programa de Integração Social e de Patrimônio do

servidores Públicos - PIS/PASEP;
II - Saldo do Fundo de Garantia por tempo de Serviço;

lI! - Transferência de Titularidade dos depósitos em cruzados
novos retidos junto ao Banco Central do Brasil.
§

IQ - A aquisição prevista neste artigo será de 50% (

cinqu~

enta por cento ) de ações ordinárias e a igual percentual de ações preferênciais.
§ 2º - As ações adquiridas na forma deste artigo ficarão indi~

poníveis, só podendo ser comercializadas nos CéiSOS e formas previstos na 1e9is1açãc específica de Programa de Integração Social e de Patrimônio dos Servidores Pú
blicos - PIS/PASEP, do Fundo de Garantia por tempo de serviço e da transferência
de Titular idade dos depósitos em cruzados novo~; retidos junto ao Banco Central daBrasil.
Art. 3º - As entidades de providência privada, instituidas por
empresa a ser desestatizada, pod~rão adquirir ações representativas de seu capí
tal votante, até o limite de 20% ( vinte por C~!Í1to ).
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Art. 4Q - Sem prejuízo do disposto no artigo anterior,
pelas
referidas entidades, poderão ser adquiridas ações do capital social da mesma empresa, no total correspondente à obrigatoriedade- de aquisição de Certificados de
Privatização, criados pela Lei nº 8.018, de 11 de abril de 1990.
Parágrafo Unico - Na aquisição prevista neste artigo,
var-se-á o disposto no parágrado 19 ~a artigo 2Q.

obser

Art. 59 - Os recursos oriundos da venda de ações ou de bens da
empresa submetida à desestatização serão aplicáveis no território da unidade fede
rative em que se localiza sua sede.
Art. 6Q - Permanecerá como sede da empresa desestatizada,
a
unidade federativa em que se localiza sua usina ou seu estabelecimento
indus
trial.
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 89 - Revogam-se as disposições em contrário.
JUSTIFICATIVA

o~

Nacional de Desestatização estabelecid~ através da Lei
nº 8031 de 12/04/90 e regulamentado pelo Decreto nQ 99463 de 16/08/90 define o
contéúdo, forma e profundidade da alien9ção das empresas denominadas estatais em
funçao de terem seu capital social sob o domínio de entidades ligadas ao Executi
vo Federal.
Esta legislação definidora do processo de desestatização contém
elementos de definição que permitem aos empregados da empresas a serem privatiz~
das, sua participação no processo de compra das ações, conforme se pede depree~
der do art. 21 inciso XVI da Lei 8031 de 12 abril de 1990 bem como do art. 32 in
ciso 11 do decreto 99463 de 16 de agosto de 1990, que regulamentou a referida
~ei.

Também a Lei nº 8018 de 11 de abril de 1990 que dispõe sobre a
criação dos Certificados de Privatização inclue entre as pessoas juridicas compu1
s6riamente adquirentes dos referidos títulos as entidades de previdência privada.
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Diante desse quadro definido pela própria legislação nada mais
correto e justa do que se aprovar uma Lei que avançando na definição dos direitas
inerentes, privilegie os empregados das empresas estatais a serem desestatizadas
de
e as que lhes prestam proteção social e assistencial, na compra das ações
suas próprias empresas, postas a venda pela União, através do já referido Progr~
ma Nacional de Desestatização.
Assim, na contexto do projeto de Lei que ora encaminhamos
à
apreciação do Congresso Nacional, se procura definir, com clareza e amplitude, a
participação dos empregados das estatais e de suas entidades de previdência pri
vada no processo de compra das ações de suas respectivas empresas,
propiciandQ
-lhes a possibilidades de, forma individual e coletiva, participar da administra
ção das entidades que, com vigoroso esforço e sacrifício ajudaram a construir e
consolidar, contribuindo decisivamente para o desenvolvimento econÔmico do paIs.
Na parcela do projeto de Lei que diz respeito à participação in
di vidual dos empregados estamos definindo duas formas de aquisição das ações:
a - Compra de um mínimo de 20% (vinte por cento ) do capital
votante, financiado em 60 ( sessenta ) meses a ser descontado nas
folhas de pagamento. Esta aquisição manterá as ações indisponí
veis durante o período de pagamento e respeitará a capacidade i~
dividual de aquisição de cada empregado, não sendo obrigatória
para os empregados que assim não o desejarem.
b - Compra de ações de forma proporcional sendo 50% ( cinquoenta
por cento ) ordinárias e 50% ( cinquoenta por cento) preferen
cíais, através de utilização dos saldos do empregado no
PIS/
PASEP e no Fundo de Garantia por tempo de serviço bem como pela
transferância de titularidade dos saldos em cruzados novos blo
queados no Banco Central. Também essa modalidade· de compra só
será exercido pelos empregados que assim o desejarem.
Tàmbém
neste caso as ações ficarão indisponíveis e só poderão ser co
mercializadas às épocas e nos termos definidos nas legisla~ões
específicas.
Na parcela do projeto de lei que diz respeito a aquisição coletiva de ações, define-se a forma e os limites de participação das entidades de
previdencia privada ligadas as respectivas empresas estatais, a serem privatiza
das, como se segue:
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 2728-A/1989

27

28

PL 2728/1989 POSSUI INTEIRO TEOR EM FORMATO DIFERENTE DO WORD
Página 29 de 72

29

a - Compra de ações sendo 50% ( cinquoenta por cento) ordiná
rias e 50% ( cinquoenta por cento) preferenciais, pela entida
de de previdência privada, utilizando os valores que
seriam
destinados à compra dos Certificados de Privatização definidos
pela Lei 8018/90.
b - Abertura da legislação referente às entidades de previden
cia privada para permitir que o percentual de reservas para aquisição de áçõe~ de uma mesma empresa seja, no caso específico
liberado até o limite de 20% ( vinte por cento ) das ações do
capital votante da respectiva estatal a ser desestatizada.
NO contexto do Projeto de Lei estamos também definindo qúe
a
utilização dos recursos provenientes da desestatização sejam aplicadas no terri
tório da unidade federativa em que se localiza a sede da empresa a ser desestati
zada fazendo-se, assim, justiça aos Est~dos que, através de seus Governos e entidades de classe, tantos esforços empreenderam pela sua criação e consolidação
das
e que não devem sofrer prejuizos decorrentes do processo de transferência
empresas à iniciativa privada.

Dentro do mesmo espírito o Projeto de Lei define que a sede da
empresa desestatizada, deve permanecer na unidade federativa em que se situa sua
usina ou seu estabelecimento industrial.
Assim, dentro do esp!ritode que a desestatização das empresas
deve; prioritariamente, privilegiar a seus pr6prios empregados na aquisição de
ações, submeto o pr~sente projeto de Lei à consideração dos Senhores Congressist;as, com a convicção de Que este é o caminho mais apropriado para se fazer justi
ça a todos os trabalhadores dessas empresas.
Bras!lia, I?

dezembro de 1990.

Deputado Federal
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 2728-A/1989

28

29

PL 2728/1989 POSSUI INTEIRO TEOR EM FORMATO DIFERENTE DO WORD
Página 30 de 72

30
LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA PELA C'DORDENACACJ
DAS COM1SS0ES PERMANENrES

LEI 110

lI.o;u., ae 12

abril

de

de 1990.

Cria o Programa Nacional de DeleRtatização, e dá outras providências.

o

PRBSIDER'!'B

DJI

Faco saber que o Conqrc&so Nacional decreta e
Lei:

IIU

REPOSLICA

sanciono a se;uinte

Art. 10 - ! instituído o .]lroqrama Nacional c:!e
seguintes objetivos fund~entais:
I - reordenar a posição estratégica do Estado
na eeo~omia, ~rDnsferindo ã iniciativa privada atividades indevidamente explorlldas pelo setor público:
o
II - contribuir para a rllduçáo da divida pública, concorrp.ndo para o saneamento cas fi!lan.;as do setor público:
Pcscsta~ização,

~:r,j:lr(:s.. s

com

03

111 - perm1t1r a retornada de in~e5timentc6 n~a
e atividades que vierem a ser trans::eridas ii iniciiltiv~

privada:

IV - cont.ribuir para a modernização do parq'J<:
industrial do Pais, AIlIpliando sUoa competi~ividllde e reforçllndo a capacid"de empresarial no& diver&os setores da e,:onomia:
V - permitir qU<3 a aãmillistraçã.o pública concentre seus ef;forços nas ~tividaães em que a p:~esença do Est:ado seja
fI.Jndamental para a consecução das prioridades nacionais:
VI - contribuir para o tort..leciJr.ento do mercaüo de capit~i6. atraves do acréscimo da ofer·:a de valores mobiliários e da democratização da propr.iedade do capital das empresas ç:ue
integraram o Programa.

Art. 20 - Poderão scropriva':izaeas, nos termos desta Lei, a6 empresas:

I - con~roladas, direta ,~u indirctal:lente, pela
União e instituía.. s por lei ou ato do Poder Ex~cutivo; ou
11 - criacas pelo s"tor 1 F~·iv.:(k C· .oCJue,
~or
qualq'..ler motivo, passaram
ao controle, direto cu ~:lc.1zetc. da
Uniiio.
S lo - Consicera-l:l':' crivatiza;ãc " al:..~"açãc,
pela União, de direitos que lhe assequr'~II': direta~"ntc o'" 1\1.:::.:Ivé.. (~C
outras controlad~s, prep~nd~rân~ia nas ~elicera~õcs ~OC:~~5 ( o pnder de eleger a maior ia QOS acb:..:'listradorcs da scci c:d..cle •
.li 20 - 1,pJ :"Cém-se O~ (~iSp:>Slti \'cs cie:;';" !.ei, no
q11e couber, li ?líenacão das purti<:.i.pwC'õcl; froiJ~cr=.t·~~li\S di:'-tl':.'l:i C: :":,",,.
dir~taE: d.? União, no cap::...tal so..::ia~ de CJu~i~cuer out r:s.s cn~tJ'~(;'!~e~.

§ 30 - N~o se apl:"cum oi di~posit~v~s'~eGta L~l
às empresas públicas ou sociedades de economia mistQ que exerca~
atividades de competência exclcsiva da União, jQ acorco com os arts.
21., 159, inc~so I, alínea "c" e 177 da Cor.st':'t~':'ção Fec.eral, ao Banco do Brasil S.A., e, a1nda, ao órgão oficial resseg~rador referido
no 1nciso 11 do art. 192 da constituição Federoil.
§

<lO -

(VETA!lO).

Art. 30 - As transferênciis de ações àe proprieõade da Ur.ião, representativas co cupital social ên I'etréleo
Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, co~tir.uarãc a re~er-se pelo di,;posto
nos arts. 11 e 18 da Lel nO 2.0J~, de 3 de out~bro de 195J.
executados

Art.

m~diant~

40 -

Os

Projetos

de

privatização

serão

as seguintes formas operacionais.
1 - aI ienação de partic ip;, ção socie"tária J

ir.-

clusi,'c ãe contrcle acionário, p:::eferenclalme:Jte meãla:-tC' a pu!ve!'izaçno de ações j unto ao pGblico, enFregados, acioni stas, fon:C2ceóores e consumidorasl
11 - atC2~tc~a de c~pita11
111 - au~ento de capital ::~~ rcnúr.ció O~ cessão, total 0:1 parcial, de direLtos ce subsc~iç30;
IV - transforrr.açãc, ir.cor?orecâ~, fusãc ou c:tO

v - alie~açãc, artenQa~~nto, locação,
ou ces~So e~ bens e instaiacões: ou
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pa~cial

ce

VI - ã~ssol~ção de c~?=esas C~ a~sa~ivaça~
seus empreen~imer.to5, com a consesQe:lte alie~ac~o a~ seus

ativos.
A~l. 5Q - o Programa N~cibhàl ãe De~cstat~zaç~~
terá u~a Comiss~o Dire~ora, àireta~ente su~ordinad~ ao rrC~loente
~a Rcp(blica, CUJOS membros, titulares e suplentes,
serão por ele
nome~dos.depoi~ de aprovaõa a sua indi:ac5o pelo Co~çrc~s~ Nacional.
S 19 - (VETADO:.
§ 2Q - O J'resicence CC Comissão
Diretora telá
voto de qualidade.
S 3Q
Participarão das reuni5~s à~ COr.l1SSi.O
Diretora, sem direito a voto, quai~quc= out~a!. ?ess~~~ c~j~ preser.ça, a crit6rio de seus ~cmbro5. sej~ consid~rad& ncc~=55r14 ?:.ra a
aprcci~çãc dos processos.
_
§ 4Çl - o~, rnewhrcs da
CO:r:l.SSB0
:'i:....re't.t.·=-~
e
os
funcio~ã=ios em serv~ço na referida ~crnissio. nem O~ ~e~br~s
~
s5C1C~ das e8~rp.sas lncl~:éüs no Pro;ra~a Na=ic~aJ do
Des~st~t~zacão.

s€~. cS~juç~s e parentes a~~ o seg~ceo g=a~,._c~o
p~derio
adq~~rlr
çn('s Oi,; ~~l?:-!~' pcr'ten:-e~~e~ as e~p~esas J ~clc1caE no Proç:rnrr·a !;,JC 1 :,.:nal d2 C€zesLatizacio.

ã

Art. 60 - Compete ã Comissão Diretora do Proqrama Nacional de Desestat1zaçio;
I - propor ao Preaiacnte 6a RcpüDlica o
inclusãc de empresas no Pr09rama Na~ional de Dcs€statização;
~~
11 - propor ao rres~den~e da ~epúDlica o instituição pÚDlica ~ ser designada qectora do Fundo Nacional de Deecsutizaçãor
111 - submeter, anualmente, ao Presidente d~
República o cronograma de execução do Proqr~ma Nacional de Dese~ta
tização;
IV - divu12ar o cronog:ama de execuçiu do
Programa Nacional de Desestatizaçaor
V - coordenar, supervisionar e fiscalizar a
execuçÃo d~ Programa H.eional do Decostatiz.ção,
VI - aprovar ajusteG de natureza operacional,
co~ábil ou jurídica, bem como o saneamento financeiro de empresas,
que sejam nece&sários i implantação dos processos de alienação;
VII - aprovar as condições gerais de venda das
ações representativas do controle acionário, das participações minc~itãrias e de outros bens e dixeitos, ai se incluindo o preço millimo
dos bens ou valores mobiliários a serem alienados;
VIII - aprovar A destina.ção dos reeurnc~ prov'.lnientes das alienações, previstas no art. 15;
alienações,

previ~tas

IX - aprovar as form~s de pa~&~ento& GAS
no art. 16;
X.
deliberar sobre o dispoF~o r.o ir.~i~o X

40 art. 13.

Xl
fiscalizar a estrita ?hscrvância dos
princípios e regrils consagrados nesta :'ei e assegur",r a rigoros ••
transpa~ência dos proces~v~ de alic~acão, nos terpOG ,:0 Ãr~. 11;
XII - apreciar as pre5taçõ~s de cor.tas de lr.Stituiçio qestora do Funde Nacional de Desestatização relbtivas él ~.::
da processo;
XIII'- sug€rir a criação de açccs de classe c~
pecial e as matérias que elas disciplinarão, nas condicõ2s ~ix~cas
nos SS 19 e 20 deste artigo;
.
XIV - expedir normas e resoluções nece~5irias
ao exercício de sua competência;
.
XV - publicar relatório an~al detalhadQ de
suas atividade~ e resultados, contendo, neccssariart,ente, as segui~

tes

inform3çc~s:

a)

das já privatizadas;

percentual do capital
alienadoJ

relação das empresas a serem

privat~~adas

e

Dl justificativa da privatização. indicané~ o
co~ direito a voto em geral, alia~~do ou'a cor

cl c1.. ta e ato que determi.nou a constit.uição de
empresa orlginalmente estatal ou data, ato e :r.otivos de sua estntizaç50;
dI passlvo da empresa, seu desdobramento no
tempo, indicando os rcspcnsávc~s pelo_passivo apSs li priva:~zaçãc;
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el s~tuacac ec~no~ico-finar.ccira de cada empresa, resullndos opcracional8 dos últi~os três exercícios: endividarn~r.to int~r.no e externo, ~~gamentos de divi~endcs ao Te~ouio
Nácio~al

ruçebin~nto

c

de' recursos cio Governo

F~der~l

c

p~tL~nQnio

lí4~i

dc.(

fi ir.dicacão da
OU

a

oht~r.

com a

utilizac~o

dos recursos

obti4~s

p~ivatizacãol

g) informa cão sobre a exis~ência de controle de
precos sobre produtos e serviços da e:npresa e sua variação nos últimoS excrcicios, comparados. com os índices de inflacão:
h) descr~ção do vol~nc de inv~stimentos feitos
p~lo Governo Fejeral ou suas entidades na emp~esa e
reto:no financeirv da privatizacão:
il número de empregados c perspectiva de manutenção no número de empreg~dos após a privatitacâe;
jl resumo do estudo económico e avaliação da
cm~resa: preco total e valor da ação; e
11 especificação da forma operacional da privatizaç50·e sua justificação, com explicaç50 oa exclusão da pülveriza\áo de ações,. quando for.o caso.
S lQ
(VETADO) •
§ 2Q - A ação de classe f::spccial so:n"·nte poderií
s@r suhscrita pela União.
.
AX"L. 70 - A pr i"'::
:-ae crJprcsas que pres··
tam ..... "vi.;:",,, públir.o,;. efetivada meCíilnte uma dasreoàalid .. ãeB
prevjstas no art. 4Q, p=cssup~e a delegac~o, pelo poaa. P~hlic~. da
cancessEio o,., p.arrr:is~Zo do serVl.ço objeto de. expJ.o~aç~c, ob~erva'::iI
l~gislacão 2specific~.
,
,
P~r.a9rafo U:11CO .- ~a

hipótese

prevista

a

n~3be

arti"o, fica eetipulaco o pr~zo ce
sessenta
dias, co~tadoB d~
.. to crUel C!'.:!tel:minar a privatizacão da empresa, P,,':é: li claburd\.<>.,pelo

·o:J:Je; co,.~c=.~:;tc, d.::;z condi.ç:().e::; e rerycleJr.en~o!, c~~'pecif~\.C)~1 q',Je
\'erão ser observ"aâos ?€:.o concessioná:.~io ou pe:":"J.~~ssl.cnário.

dc.:::-

Art.
fiquem, a tiuiâQ de";erá,

!lQ :. semFrc ç:ue hOll\'''J: !:azões que o justi,~ireta o:; ir~di!:etal':\er..":.!', ncões d~ classe
t::~

pElcial cc ca?it:al so::iul de e;l'.:,::esas privat ..zadél6, 'l-,lC lhe
Ó~ veto
t~ri2aéa~ nos

poder

b~lecido

confir.am

em dete~minae~s m~tiries, as auais deverio ser C6r~c
estatutos s~cia1s cas empresas, de acorêc co~ o est~··
no art. 6Q. inciso XI:le §§ lo e 2Q desta Lei.
Ar~. 90 - Para õ execução do Fro~r6~a N.cion~l

de Oesc~tGtiz~çio,fica criado o Fundo Nacional da Desestatizaç30 t de

natur~za contabi:, ccnstLtuSdo medianto a vineul~cio e ~stc, a tltulo de depó~ito de to~alidude das ações Q~ ~UOt~5 emitióas pelbF. em-

pT.e~uR, ~ seja~ de prop"iedade, direta ou indiretamente, dA Unlão,
c cujas alienações vierem a ser aprovadas.
S 10 - Serão emitióo$ Recibos de Oepósito de
Ações - ROA, instransferiveis_e inegociáveis, a qualquer título, em
f~vor dos depositantes das açoes junto ~o Fundo ~acional de Desestao

t;.z~çiio.

S 2Q - 010 Recibos de O('pósitos de Ações - RDA,
cada depositante, serão auto~~t1camentc canccladcs,para todos O~
efeitos, quando do recebimen1.;o do. valores 8pllraÕQS 1'18 venda das
ações, com as Quais o ãeposit~nte tenha concorriQ~ para a constituicão d~ carteira do FunGO ~ôc~on~: de oe6estati~aç~o.
,
S 3p - Os titulare~ das Lcões que vierem a ser
.~inculadas &0 Fundo Nacional· de Oesestatização manterão as acões escrituradas em seus registros contábeis, sem Alter~ção de eri~ério,
até que .se encerre o processo de alienação desses títulos.
~e

Art. lO - A União e as entidades da Administração ·indireta, titulares das partlcipacões ac~onârlas das empre3as
que vierem a ser incluídas no Programa Nacional de Desestatiz~ção,
deverão, no prazo máxlmo e impro~roqável de Slcinco)dias, con~ados
da data da publicacão, no DiSrio Oficial da União, da decisão que
determir.ar a inclusão dá e~presa no referido. Programa, depositar as
suas n;ões no Fundo Nacional de Desestatização.
.
Parágrafo ünieo - Qs administradores das .empresas incluidas no Programa Nacional de Oesestati28çáo, bem cbmo os de
seus acionistas controlador~s,serão pessoalmente responsáveis, na
forma d~ lei, pelo depósito d~s ações no Fundo .Nacionai do Desesta·
o

tiza~ão.
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hrt. 11 - Para s~lvuguard~ do conhecimento público das condições ell. que se pro':Elssará a pri\"ati:zacão, l:!'lsilr, C 0:110
da ~itu8Ção ~conõ~ica, ~~nanc~~ra e operacional ã~ caca en.prpsa in01 \I:>:da no Pr09'ro:rra 1~;:,cióna1 "<ic· Dese3'ta.t1.za;ào, 'sê'r"a d::.da Ilr,lp111 di vu 1.qação d .. s irlforr..::.çõss necessárias, ll',sdiéior,tE: a pUbli.cação ee. Ecii tal,
no Disrio Ofieial ãn Uniio. e C~ jornais de notória circull:~ão nacional. do qual cN.stariio, pelo menos, os seguin":.E:s elementCl~;:
aI justi~icativa da privatiza;~o, indicanóo ~
pcrcczmtual do capit.al social ela empresa a ser aliena~;c. ;
bl dat~ e ato quê det~rrninoc a con~titui~50 C~
E:.l:\pr"~é: origi~ii::.::,::..t.e estatal ca, se estatizada, data, 111:0 e motivos
Que d~~c~~iner.~re C~~ ~~~S~i2~~~O'

•
cl passivo das e;;-pr&sas, a curto, médio e 10:1go
pratos, indicando Os respc,sáveis pe~o ~E:S~O após ~ privati,-acão:
dI situaç::o econânic.:::--financeira c<: emr-resa,
espe.ci::ieD.ndo luer~s ou p::ejuJ:::os, endivie12l::enl:.o .il1t·"r!lO e

ex~.erziC'),
recu~"

pagame!l'.:o de dJ.\"l.ê6ndos ao Tesoc.=o tlacio:1al ou recebime.:t.o ele

sos providos

~elo Governo.Feder~l,

dos da F=ivel:.i2a~io; .

nos últimos.exarcicios:
el indicáçàc da utiliz~ção dos rec~rscs

oriun-

fI informações sobre a exi5tê~cia 0\1 não de
de preç~s ~ob pro5~tos c\! servicos cla e~prcs~ a privo~~zar e
qual a variação dosr,lcsrr.os nos (íJ.t::':no!' E:y.crcicios e res?c.ctiva comparaçco com os ~ndice~ de inílnção:
contol~

9) descrição do vo1~T.c de rccur$CS inves1:idos
pelo E~tad~, no caso de empresas privadas estatizádn~, e de; como se..róo rccupcradoo esses ree~rsos apó~ a priv8ti2açãol

h) sUMário dos eGtud~s de avaliação da empresa.
de acordo com o di~posto no art. 13, 'incisos IIJ e IV,
desta Lei:
'i) critério de fixação do preço total de alienaç~o da cmpr~sa e o valor de cada ação, com base nos laudos de avaliaçiio;
j I (VETADOI.
clabor~dos

1) a

ind.ie~ção,

se

~or o

ca~o,

do

que

sGr5

criada ação de classe especial, e os poderes nela compreendidos.
Art. 12 - (VETADO).
Art. 13 - Os processos de desestati~ação obse:varão,além das normas fixadas nos artigos anteriores, .os seguintes
preceitos:
I - serão precedidos de editais
com ampla
divulgação em dois órgãos, no ~inimo, de grande circulação, depois
de publicados na "Imprensa Oficial, expondo as ~ondições do processo
~ da si~uação econômica e financeira da empresa incluída no Proçrama
Nacional de Desestati't~.;ãoJ·
11 - (VETADOI.
III -

(VE'1'lIDOI.

IV - alienação õe ações de e~presas o pessoas
fisicas ou juridicas estrangeiras não poderá exceder a 40\ (quarenta
por centoldo capital votante, salvo autorizacão legislativa, ~ue determine percentual supe~ior:
,

V -

VI -

(VETADO.).

a

liquidação da

empresa,

Programa Nacional de Oesestatização, obedecerá a

~ei nO

submetica

~o

6.404. de ·15
de de'J;embrodc'1976, e o Decreto-lei n'O 2.300, de 2J. é1e nOVe1:IDrc> de
)96".

hrt. H

-

(VE'rAOOI.

Art. 15 - O titular doe recurSOl:: oriundos da
vcnõa de ações ou de bens deverS utilizá-los na quitação de suas di\'iC!'ls junto lia setor público.
_"o
,
Parágrafo Úl'J.o:l- C'~ado os privilégios leqaiB, te;rÃO IÚ·efer~ncito. I'llra efeito de pagamento, as dividas, venc;'c'!as o~
vincc,nélas, 9arilntidas pelo Tesouro Nacional, e aquC'las cujo credor
seja a União, direta ou indiretamente.
Ar~. lG - Pa;ra o pAgamento das aliefiações
previstas no Programa Nacional d~ Oesestatizaçio. poderão ser .àct~das
a6 seguintes form~s operacionais:
I - as instituições financeiras privadas,
credoras das emp~C5as deDositftn~~s de açõe6 junto 60 Fundo Nacional
ÜO Desestatiza~ão. poderio financiar a venda das ações ou dos bens
d~ emprp.sa~ subm~tie~e à priv~ti2ação, mediante
a utili~ação, no
todo ou em parte, daqueles cré~it061
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II - os cletcntC:l1:es de ti:tulos l1a aiVJ.da interna vencldos, emitidos pelo alienante das ações ou dos bens e que
cont.~nham clãusule de coobrigação d~ pagamento por parte do Tesouro
Nacional poderão utili?á-los como forma de quitação de aquisiçâo,
caBO sejam aãçuirentcs das ref(lridas ações ou :Jem;~
111 - mediante transferência de titularidade
dC"s depósitos c outros ·v.llo=es retidos jun~o <lO Banco Central do
Drasil, em decorrencia do Plano de Estabilizaçio Econômica.
Pal"iigrafo único - A ut,l.lita .. a.o das formas cperacionais mencionadas neste. artigo será aprova·ia com base nos procedimentoz previstos nos arts. 50 e 21 desta Lei.

Art. 17 ~ As empresa~ que vierem G integrar o
Fundo Nacional de Oesestatização terão sua estratégia voltada para
atendex ao~ objeLivos da deaestati~açÃo.
Art. 18 - Na efetivação dêS formas operacionais
previstas no art. 40, o preço ~inirno ~e venda, aprovado cela Comissão Dir... t.ora. será subr.letião li deliberação dllE At;~emblliiaG Cerais
óas respectivas empresas.
Art. 19 - O Ministério da Economia,

Fazenda

Plsn... j?.mentc preGtará o apoio n"ces~ário ao ~uncionanu:ont.o da
sEo Diretora do Programa Nacional oe Desest~ti2ação.
Ge~ã a~~inistrado

Art. 20 - O Fundo
por uma

Gestor do Fundo. na

for.~a

inç~ituição

Nacionêl

do seter
do inciso II do art.6Ç

e

Cor.ois-

de Desestatização
público desi9n~õa
desta Lei.
~acior~l

Art. 21 - Competirã ao Gestor do Fundo
de Dacestatizacãol

1- fornecer apoi~ aêministrativo e op~raci0
nal, aspecír.lrirente serviços de secretarió: que \'.le!'om a !'er solici'~;"
dos pel? Co::<issf.o Diretorn co Program" Nacional de. Oes;cst~ti~ac:i':>l
.
tI - forneoor ~s intorrn~çõ~n OUê vie~em n ~er
~olici~üd~s pe'a Comissão Diretora do Programa Nacional de nes~sta

tizaçc:ó:

IIl -

~ivuJçar

m como prestar toêas

~~ ~liQ~~cão,

amplament~

~E

todos

os

processos

infop~~cõos qUG ~i~r~~

a

so~

poderes competentes;
IV - pror.\over licitacõe::. p"ra a contratação
de empresas de consultoria ec~nê~ica, aVAli~;ã~ ~e bens e de audito~olicitadas

p

_v~

~ia n~CCCGár1aS

~roccc6cS de ali~naçâo p=o'JictoG n~s~a Lei,
V - subMeter à Comissão Diretora do Progranla
~acionalde Desestatização as condiç~s gerais de vend~ óe ações rep::'eE~ntativa>; do controle acionário. de participações :üir.oritárias c

aos

O'.lt:rOIO bCtls e direitos. ai incluindo-se .0 p:::eço mirümo
dos bl.mç
valores mobiliários a serem alienados;
VI - recomendar à Comissão Oiretor~ do Progr.::ma Nacional d~ Peses-tatização a de::rtinClção dos recurs:os ~ro\'e

dGo
ou

nicr.tec d.:tB

a

1 ie-n>lções , nos ~erlfh')S 'pre",i~tos no art. 15 desta LGli I

VII - recome~dar à Comissão D~~eLora do ProNacional de Desestütização a forma de pa;amento das alicnaççcs, ncs termos p~cv~stos no art. 16 desta L~~:
VI~I - ?romover ampla art~culacão ~om o siste~a
de distribuição de v~lore5 re~biliário5 e as Eolsas de Valor~s objet~vnndo estimular a dispersão do capital das empre~as in~egrantes do
Programa Nacional àe Deses~atização;
IX - determinar quais as informações necessárias à i~strução de cada processo de alienação, al~m dos já definidos nesta Lei;
9ra~a

To - recomenda: i Comissão DiretorK do
Proqrama Nacional de Desestatização os ajustes de nat~re2a operacional,
contábil ou j~~!dica. bem como o saneamento financeiro de empresas,
que sejam ~ecessá~ios j implantação dos processos de alienação;
XI - recomendar i Comissâo Diretora do Programa Nacional de Oesestatização outras formas de a11enação, nos
termos do inciso X ~o art. 13 desta Lei:
XII - selecionar G oadastrar empresas de reconhecida reputação e tradicional atuação na negociação de cApital,
tr.ansferénc~a de controle acionário e venda de ativos, para os
fins
previsto6 no 1nci50 II do art. 13 desta Lei;
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_
XII~ -_preparar a docume~tação de ca~a ~rocesco
de allenaçao, para apreclaçao pelo Trlbu~al de Contas da Oniao,
•
XIV - submeter à ComissÃo Diretora do Fundo
N&cicnal ~é nesestatizaçÃo as prestações de contas rela~iva6 a çada
processo de desestatizaçio 1
.
XV - recomendar ã Comissão Diretora a criação
de ações de classe especial e as matérias que elas disciplinarão
semFxe respeitando o previsto no art. óo, inciso XIII e
seus parãgrnfos desta Lei,
XVI - recomendar ã Comissão Diretora as condições de participação na compra de ações, dos empregados vinc~lados
D~ empresas ~ncluidaB no Programa Nacional
de Oesestati2Aç.õ, nos
te~os previstos no art. 14 desta Lei.
Art. 22 - Os Beionistas controladores e os adintegrantes do Programa ~aoi~nal 4e Qeticst~tizaç~o adotarão, nos prazos estabelecidos, as providências g~e
vierem a ~cr determinadas em resolucões expecid~s pela Comissão Õi~
retora, n~cessárias ã implantacão dos processos de.alipnacão.

miniatridorcs

de~ e~presas

Art. 23 - Serão responsabilizadC's pessoalmer''.:!l,
da lei, por eventuais ações ou omissões que impeç~~ ou
p~ejudiquern o curso dos prcce~sos de aliena;ão p:evistos nesta Lei:
I- os a~~inistradores das empresas incluídas
no Progra~a Nãcional de Desestatização e os das instituições de~en
toraF à~z ações dessas empresas1
11 - os administradores da instituição gestora
do Fundo X~c~onal de Desestatizaçào;
111 - os me~ros da Comissão Diretora do Fundo
Naciondl óe Desestatização;
IV - os servidores da Administraç;o Federal
direta, de que dependa o curso dos processos de alienswão.
Parágrafo únicO - Será de responsabiliàade e~
clusiva dos adm1nistradores das empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatizaçáo o fornecimento, em tempo hábil, a~5 informações so~re as respectivas em~resa5, necessárias â inst~ução dos
processos d~ alienaçio.
n~ fo~a

Art. 24 - Ao gestor do Funõo Nacional de Deeescaherá uma remuneração de 0,2% (dois á~cimos por cento) do
Vi110T. li.c;\Jido apurado nas alienações para cobart·.1ra de
seus custos
operaclonais, b~" como o ressarcimente dos gastos efetuaàos com terceiros, corrigidos monetari~ente, necessários à implantação doa
processos de alienação previstos neBta Lei.
~atizaCdo

Art. 25 - O Fundo Nacional de Desesta~iza,ão
será auditado por auditores externos
independentes registrados ~a
COQ~5sáo de Valores Mobi11ários, a serem contratados mediante
1~ci
tação públlca pelo g~stor do Fundo Nacional de Oesestatizcção.
De~estatização

s~bscrição

Art. 26 - Ficam extintbs o Conselho Federal
e re5pectlva Seçretari~ Executiva.

de

Art. 27 - Será nula de pleno direito a venda, a
ou a transferênc1a de ações que importe ir.iringência ues-

t... l.ei.

Art. 28 - O Poder Executivo reg~lamen~arS e~ta
Lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data ce sua publicação.
Art. 29 - Esta Lei. entra eltl vigor
SUá

na

à&ta

de

publicação.
~rt. 30 -

Revogam-se as disposições

Ce;.\

contrá·

rio.
169~

ea

Indepen=~ncia

Brasí.l.ia, em 12 de
e 1C20 da RepÚblica.

abril

FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Zélia M. Cardoso de Mello
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LEI M9 8.018.

DE

11

Di.põe .obre criação de certif1ca4oe
Privatização e 4i outra. prov14incla••

de

Faço eaber que o Presidente da República
adotou a Medida Provisória n9 1!1, de
19'0, que o COngresso Nacional aprovou,
e eu, NELSON CARNEIRO, Presidente 40
Senado Federal, para 0& efeitos do disPOStO no parágrafo único dg art. 62 da
ConstituiÇão Federal, promulgo a seguinte Lei:

titulos
casl

Art. 10 - Ficam criados os Certificados 4e ~rlYa~lca~io,
de emissão do Tesouro Nacional, com as seguintes caracterlst1-

1 - nominativos e nào neqoc1áveis, exceto com expressa autorização do Ministério da Eçonomia, Fazenda e Planejamento;
II - se\ll clata, ele resgate.
Art. 2~' ~ Os detentores ãos Certi!icados de Privatização
terão direito a utilizá-los COIlC paqamento de ações das empresas do setor público que venham A ser deaestatizadas.

Parágrafo ünico - ~ utilização dos Certificados de Privatização poderá ser limitada a leilões convocados especificamente para a
finalidade de venda de ações de empresas do setor público, a critério
de ôrqão ou ins~ãncia criados especificamente para este objetivo ou, na
inexistência deste, do Hini,stério da Economia, Fazenda e Planejaaento.
~~. 39 - O valor dos certificados de
Privatização serã
corrigido conforroe as sequintes regras:
1 - o valor 'de face será corrigido por 100\ ela carreç.
monetária, até a data d,a prime:l:ra oferta de açõe. 4e eapre.. pública
paaslvei5 de serem adquiridas mecUante entrega destes certific~.;
11 - a partir da data da primeira oferta referida no 1n~i.o
anterior, o percentual da correçÃO IIlOnetãria a ser aplicado será ",&1zido em 1 ponto percentual ao JIIês sucessivamente. por um prazo úxiaD
de 40 mesesl
1:11 - a pa~ir 40 ~1m do pra;r;o eBtabelec1c!o no inciso 11, a
.~riação mensal do valor dos certificados ficará restrita'. 6D\ da cor~ç ão 1lIOnet ãr ia •
Pariqrafo único - Para fins desta Lei, a correção ....-tiria será ledlda pela variação do BTNF - BéJiua do Tesouro Nacicmal-Pt.cal.
Art. 49 - Findo o prazo de dez anos a contar de 16 de IIIIIrco de 1~90, o Tesouro Nacional fica obrigado a resgatar a diferença entre o valor total dos Certificados de Privatização emitidos e o valor
total de aquisição das ações de empresas públicas pa,:,sivels de serem
adqu1.ridas por estes cert,1.ficados'.
Parágrafo único - No caso ac:1lIla, a correç ão do valor dos
Certificados de Privatização será feita pela- correção monetária inteqral, contada desde a data de sUa emissão até o seu resgate.
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Art. 59 - O Conselho Monetário Nacional re9ulamen~ari os
volumes e condições de cOlllPra dos Certificados de Privat:izaçio por parte de entidades de previdência privada, sociedades segura40ras e de capitalização. além das instituições financeiras.
Art. 69 - Esta Lei en~ra em vi90r na data de sua p1.lb11cação.
Art. 7.9 - Revogam-se as disposições em contrário.
SENADO FEDERAL, EM. 11

DE

ABRIL

DE 1990

1699 <ia In<iependêneia e .'029 "a AQrp1Íbué.

Nelson Carneiro

Regulamenta a Lal nO

de 12 00
Pr09ralNl' lIae di catraa

8.031.

abril de 1990, que cria a
cional de Daseatati••çio

prcvidiftctaa.

o PllBSIDBII7E DA ItEPCIlLICA. no usa d. atribuiçl" qUê lha eoefera o .~. 84, inciso IV, O. Con.tituição, • teDdo em vista o ai.polto
ao art. 28 4. t41 DO 8.031. de 12 de abril de 1•• 0.
D • C .... 'I ......

--------------

5aç1o 11
Da Alieaeclo de Aea..
Art. 32.

A alienação Oe ecóea 4.

~afthla

aará efetuada ...

% - 1811io público, .m pceoio elpec11l de balla

ai

valor.. do

11 - distcibaicão 4al acõe. a pre.,o fixo. ~ garanti.' aa
.c.eIO, ae modo a propiciar aUI pulverllação ac público. inelulive 101
aetoaieta. ainorttirioa. aol empregaGOM, loa forn.cedorel • •0. coa~
JUdo".l.
S 10 110 Ca.o de pulveri.acio ~o bloco de acõea ~e eofttzol.,
a Comia.iD Diretora ~.ari a. proviOências pera ~ue lejam inltituldo.
Oa pr.aervaçio da eatabi114ade do. 6rgâoa .~Di.trati9o. da

macaDl~.

locJ..d_.,••

'2Q A comi.lio Diretora poderá tlxar, em o.d. proc.Iso Oa
pr1vatlcatio, li~ite m.~1mo de número de .ç!•• do o.pital a. laeiadade, .
que poaerá aer adquirido por participante ou ,rapo de p.rticipaDte. na
p~QÇe.ao

4. p&'lvatlaaçlllih

•

_

.
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PROJETO DE LEI N9 015, DE 1.991
(DA SRA. RAQUEL CÂNDIDO)
Estabelece normas para a privatitação das empresas públicas

e de economia mista e dá outras providências.

CAPENSE~SE

AO PROJETO DE LEI 2.728/89)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 19 - Será obrigatoriamente submetido à apreciação do Congresso Nacional o Programa Federal de

Desestatiza~ão

da

economia nacional.Art. 29 - Dependerào de autorizaçao do Congresso Nacional os
tos de privatização das empresas públicas e cie

proj~

econoILli

a mista.
parágrafo Cnico - Compete ao Poõer Executivo

enca~inhar'

ao Congresso nacional, separadamente,
os projetos de privatização das empresas a que se

refe~e

este artigo, õeviüamente acompanhados àas respectivas re
avaliações de seus ativos reais.
Art. 39 - Esta lei entra em vigor na data àe sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JUS T I FI C A ç

o projeto ora submetido à

~

O

aprl~ciação

dos Senhores ParIa

mentares visa a disciplinar, dentro do processo àe normalidade

u~

mocrãtica, a delicada e controvertida questão da privatização das
empresas públicas e sociedades de econolil1a mista. Nesse
sentido
confere ao Congresso Nacional o poder dl~cisõrio final no tocante
à abertura do capital dessas empresas, através da alienação
de
ações e transferência do capital acionário ao controle privado.
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- O objetivo principal do projeto, ao condicionar a matéria ã aprovação do Poder Legislativo

I

é o de assegurar

a ampla

participação da sociedade civil, através dos seus representantes
no Congresso, de forma a resguardar os interesses nacionais.
~

oportuno. chamar a atenção para o caráter essencial da

matéria no que diz respeito 'à sua vincul,aç.âo

ao desenvolvimento'

do País, tendo em vista o montante dos investimentos, a importância que

muitas dessas empresas possuem no contexto p'rodutivo na-

cional.
Por se tratar de questão vital para a determinação

dos

rendimentos da economia, estreitamente ligada às opções que nor teiam a adoção do modelo de .desenvolvimento, torna-se imprescincií
vel a aplicação de critérios transparentes, embasaãos em princí pios de racionalidade econômica e fundamentalln.ente comprometióos
com os interesses da Naçio.
Apenas desta forma será possível repensar adequaãa e de
mocrati.carnente o modelo de desenvolvimento econÔmi.co, propiciando
o indispensável grau de confiabilidade, transparência e legitimidade que o processo requer, sem incorrer no desmantelamento
de

uma infra-estrutura custosamente instalada, a maioria õas

vezes,

com "a participação de recursos captados externamente, cujos encar
gos agregados pelo serviço da dIvida modificaram completa e ciefinitivamente os rumos da economia brasileira.

\~

Sllla das Sessões, em

f:)

n~,cA-

Deputada~~NoIDO
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PROJETO DE LEI N° 170, DE 1995
(Do Sr. Jackson Pereira)
Dispõe sobre a utilização de saldos do Fundo de Garantia

do Tempo de Serviço .. FGTS, de empregados de bancos esta
0

duais em privatização.
(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 2.728, DE 1989)

Art. 1'2
Os empregados de bancos estaduais
cujo controle acionário seja alienado no curso de programas
regionais de desestatização poderão utilizar os recursos
disponiveis em suas contas individuais vinculadas ao Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS para a aquisição das
ações que lhes forem oferecidas.
Parágrafo único.
A utilização de que trata
o caput deste artigo s6 ocorrerá se prevista no edital de
alienação do controle acionário da instituição financeira.
Art. 2g Fica o Poder Executivo autorizado a
proceder a liberação dos recursos referidos no artigo
anterior, na forma e condições estabelecidas na norma
regulamentadora qu~ expedir sobre a matéria.
Art.

3'2

Esta lei entra em vigor na data de

sua publicação.
Art.

Revogam-se

as

disposições

em

contrário.
JUS~IFICAÇÃO

A evolução dos acontecimentos demonstra que
cresce a tendência à desmobilização patrimonial de outras
esferas de Poder Público, que não a federal.
Com efeito, a situação de absoluta carência
de
recursos
enfrentada
pelos
governos
estaduais
e
administrações
mun1c1pais,
quando
confrontada
com
as
gigantescas demandas sociais, aponta inexoravelmente para a
redução da gama de atividades de cunho estatal, de modo a
concentrá-las nas áreas mais tipicas de sua atuação. Este
processo deverá, sem dúvida, ser acompanhado p~la alienação
do patrimônio não diretamente ligado a essas tarefas.
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Nesse contexto, parece inevitável a alienação
dos bancos estaduais, a maioria dos quais, mal administrados
em
sucessivas
gestões;
encontra--sê,
tecnicamente,
em
situação
falimentar.
Constatada
a
inevitabilidade
da
privatização, avulta o problema do tratamento justo aos
servidores dessas instituições, que deverá, por certo,
passar - a exemplo do que tem ocorrido no âmbito do programa
de desestatização federal
pela alienação, àqueles, de
parte do controle acionário.
Tal providência, todavia, s6 se concretizará
se providos recursos para o pagamento dessas ações, já que
os salários dos servidores, comprimidos por anos a fio, mal
lhes chegam para o sustento. Nada mais justo, no caso, que
liberar-lhes o acesso a seus saldos junto ao FGTS, dinheiro
que lhes pertence e que, destinado aos cofres públicos, não
exercerá pressão de qualquer ordem sobre a base monetária,
garantindo a persecução dos objetivos traçados pelo Plano
Real.

t devido a esses motivos que apresentamos o
presente projeto de lei, contando com o apoio de nossos
ilustres pares para a sua aprovação.
Sala das Sessões, em 14

de'

r1arço

de 1995.

Deputado JACKSOH PEREIRA

PROJETO DE LEI N!! 915, DE 1999
(D() Sr. Cunha Bueno)

Possibilita a
utilizaçao
de
recursos
do
FGTS,
pelos
trabalhadores titulares de contas desse . fundo, na compra de
ações da PETROBRAS quando da sua privatização no contexto do
Proqrama Nacional de Desestatização.

(APENSE-SE

AO PROJETO DE LEI Ng 2.728, DE 1989)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 10 O trabalhador titular de conta do FGTS - Fundo de Garantia por
Tempo de serViço poderá optar por adquirir ações da PETROBRÁS, quando da
sua privatização através do Programa Nacional de Désestatização.
Art. 20 A opção de que trata o art. 10 será feita mediante manifestação
prévia e fonnal do titular
da deconta
doPermanentes
FGTS. - DECOM - P_5760
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Parágrafo único - Somente poderá exercer a opção pela compra o
trabalhador que tiver sua conta do FGTS com saldo suficiente e disponível para
a aquisição pretendida.
Art. ,3° Imediatamente após o encerramento do leillo de privatização da
PETROBRAS abriar-se-á prazo de 60 (sessenta) dias para que o trabalhador
titular de conta do FGTS faça a opção pela comprol das ações, de acordo com as
disposiÇões desta lei e da regulamentação que vilar a ser expedida, pelo mesmo
preço e condições de pagamento adjudicadas ao oanhador do leilão.
Parágrafo único - As opções de compra 'exercidas pelos trabalhadores
titulares de contas do FGTS, no seu conjunto, p'oderio atingir o todo ou parte
das açOEts leiloadas.
Art. 4° Somente após transcorrido o prazo ,:le que trata o artigo anterior. o
saldo das ações leiloadas que não forem objeto de opção de compra por parte
dos trabalhadores titulares de contas do FGTS passará à posse e propriedade
do comprador vencedor do leillo de prtvatlzaçlo, na forma e condições
estabelecidas no edital de privatização e na legislélÇão e nonnas em vígor.
Art. 5° Relativamente às ações da PETROBRÁS adquiridas pelo
trabalhador, na tonna das disposições desta I_ei, deverão ser atribuídos os
mesmos direitos, obrigações e restrições previ!itos no edital de privatização e
nas normas aplicáveis ao processo de desestatização, inclusive quanto ao prazo
para posterior venda a terceiros.
Art. 8° Ao Poder Executivo fica atribuída competência para regulamentar
as disposições desta Lei, no que for cabível, no prazo de até 90 (noventa) dias a
partir da data da sua publicação, sem prejuízo d:! imediata entrada em vigor das
presentes disposições.
Art. 9° Esta Leí entra em vígor na data dia sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

Uma

das

principais

criticas

ao

Programa

Nacional

de

Oesestatização que vem sendo implementado pelo Governo Federal diz
respeito à desnacionalização das empresas estatais vendidas em leilão e,
mais do que isso, o restrito acesso estabelecido ao capital privado
nacional e aos trabalhadores brasileiros, que de per si não conseguem
reunir os recursos e condições suficientes para competir com os
poderosos investidores alienígenas.
O presente Projeto de Lei visa, exatamente, corrigir em parte esse
desequilíbrio, na medida em que possibilita aos trabalhadores brasileiros,
legítimos donos dos recursos depositados no Fundo de Garantia por
Tempo de Servíço - FGTS, optarem livremente pela aquisição de ações da
PETROBRÁS, quando da sua privatizaçiio, nas mesmas condições
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760
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(preços, prazos, -etc.) que vifitrem a ser adquiridas pelo ganhador do leilão
",
de privatizaçio daquela estâtal.
Mais do que isso ainda, o presente Projeto contribui para a
pulverização do capital da CEF, priorizando a sua aquisição pelos
próprios brasileiros, trabalhadores. Lamentavelmente nlo há como se
estender essa possibilidade aos milhões de trabalhadores brasileiros que
trabalham na informalidade ou que não têm direito ao FGTS.
Dada a relevância e o alcance das propostas constantes deste
Projeto, peço o apoio dos Ilustres Pares no sentido da sua rápida
tramitaçlo e aprovaçlo.
/1

SaladasSess6es,em

(L

•

de

~. o

de 1999

: lj (l11y1

ldb'culHA BUENO

DeP

PROJETO DE LEI N! 968, DE 1999
(Do Sr. Cunba Bueno)
Possibilita a
utilizaçao
de
recursos
do
FGTS,
pelos
trabalhadores titulares de contas desse fundo, na compra de
ações do Banco do Brasil quando da sua privatizaçao no contexto
do Programa Nacional de Desestatizaç30.
(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 2.728, DE 1989)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1° O trabalhador titular de conta do FGTS - Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço poderá optar por adquirir ações do Banco do Brasil. quando
da sua privatização através do Programa Nacional de Desestatização.
Art. r A opção de que trata o art. 10 será feita mediante manifestação
prévia e ,fonnal do titular da conta ~o FGTS.
Parágrafo único - Somente poderá exercer a opção pela compra o
trabalhador que tiver sua conta do FGTS com saldo suficiente e disponível para
a aquisição pretendida.
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Art. 3° Imediatamente após o encerramento do leilão de privatização do
Banco do Brasil abriar-se-á prazo de 60 (sessenta) dias para que o trabalhador
titular de conta do FGTS faça a opção pela compra das ações, de acordo com as
disposições desta lei e da regulamentação que vier a ser expedida, pelo mesmo
preço e condições de pagamento adjudicadas ao ganhador do leilão.
Parágrafo único - As opções de compra exercidas pelos trabalhadores
titulares de contas do FGTS, no seu conjunto, poderão atingir o todo ou parte
das ações leiloadas.
Art. 4° Somente após transcorrido o prazo de que trata o artigo anterior, o _
saldo das ações leiloadas que não forem objeto de opção de compra por parte
dos trabalhadores titulares de contas do fGTª passará à posse e propriedade .
do comprador vencedor do leilio de privatizàção, na forma e condições
estabelecidas no edital de privatização e na legislação e normas em vigor.
Art. 5° Relativamente às ações do Banco do Brasil adquiridas pelo
trabalhador, na forma das disposições desta Lei, deverão ser atribuidos os
mesmos direitos, obrigações e restrições previstos no edital de privatização e
nas normas aplicáveis ao processo de desestatização, inclusive quanto ao prazo
para posterior venda a terceiros.
Art. 8° Ao Poder Executivo fica atribuída competência para regulamentar
as disposições desta Lei, no que for cabível, no prazo de até 90 (noventa) dias a
partir da data da sua publicação, sem prejuízo da imediata entrada em vigor das
presentes disposições.
.
Art. 9° Esta Lei entra em vigor na data da sua
disposições em contrário.

p~blicação,.ftvogadas

as

JUSTIFICATIVA
Uma das principais criticas ao Programa Nacional de
Desestatização que vem sendo implementado pelo Governo Federal diz
respeito à desnacionalização das empresas estatais vendidas em leilão e,
mais do que isso, o restrito acesso estabelecido ao capital privado
nacional e aos trabalhadores brasileiros, que de per si não conseguem
reunir os recursos e condições suficientes para competir com os
poderosos investidores alienígenas.

O presente Projeto de Lei visa, exatamente, corrigir em parte esse
desequilibrio, na medida em que possibilita aos trabalhadores brasileiros,
legítimos donos dos recursos depositados no Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço - FGTS, optarem livremente peJa aquisição de ações do
Banco do Brasil, quando da sua privatização, nas mesmas condições
(preços, prazos, etc.) que vierem a ser adquiridas pelo ganhador do leilão
de privatizaçio daquela estatal.
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Mais do que isso ainda. o presente Projeto contribui para a
pulverização do capital da CEF. priorizando a sua aquisição pêlos
próprios brasileiros, trabalhadores. Lamentavelmente não há como sê
estender essa possibilidade aos milhões. de trabalhadores brasileiros que
trabalham na informalidade ou que não têm direito ao FGTS.
Dada a relevância e o alcance das propostas constantes deste
Projeto, peço o apoio dos Ilustres Pares· no sentido da sua rápida
tramitação e aprovação.

Sala das SeSS6es, em

(cf

de

~'l-1' o

de 1999

YJ) Jjl'Ct!/l
'C6NHA

fepttJed'

BÜENO

PROJETO DE LEI N~ 1.019, DE 1999
(Do Sr. Cunha Bueno)
Possibilita a
utilizaçao
de
recursos
do
FGTS,
pelos
trabalhadores titulares de contas desse fundo, na compra de
ações da Cia. Energética de São Paulo
CESP, quando da' sua
privatizaç30 no contexto do Programa Nacional de Desestatizaç30.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 2.728, DE 1989)
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 10 O trabalhador titular de conta do FGTS - Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço poderá optar por adquirir ações da Cia. Energética de São
Paulo - CESP , quando da sua privatizaçio através do Programa Nacional de
Desestatização.
Art. 2° A opçio de que trata o art. 10 será feita mediante manifestação
prévia e tonnal do titular da cónta do FGTS.
Parágrafo único - Somente poderá exercer a opção pela compra o
trabalhador que tiver sua conta do FGTS com saldo suficiente e disponível para
a aquisição pretendida.
Art. 3° Imediatamente após o encerramento do leilão de privatização da
Cia. Energética de São Paulo - CESP abriar-se-á prazo de 60 (sessenta) dias para
que o trabalhador titular de conta do FGTS faça a opção pela compra das ações,
de acordo com as disposições desta lei e da regulamentação que vier a ser
expedida, pelo mesmo preço e condições de pagamento adjudicadas ao
ganhador do leilio.
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Parágrafo único - As opções de compra exercidas pelos trabalhadores
titulares de contas do FGTS, no seu conjunto, poderio atingir o todo ou parte
das ações leiloadas.
Art. 40 Somente após transcorTido o prazo de que trata o artigo anterior, o
saldo das ações leiloadas· que não forem objeto de opção de compra por parte
dos trabalhadores titulares de contas do FGTS passará à posse e propriedade
do comprador vencedor do leilão de privatização, na forma e condições
estabelecidas no edital de privatização e na legislação e normas em vigor.
Art. 5° Relativamente às ações da Cia. Energética de São Paulo • CESP
adquiridas pelo trabalhador, na forma das disposições desta Lei, deverão ser
atribuídos os mesmos direitos, obrigações e resfcrições previstos no edital de
privatização e nas normas aplicáveis ao processo de desestatização, inclusive
quanto ao prazo para posterior venda a terceiros.
Art. 8° Ao Poder Executivo fica atribuída competência para regulamentar
as disposições desta Lei, no que for cabível, no prazo de até 90 (noventa) dias a
partir da data da sua publicação, sem prejuízo da êmediata entrada em vigor das
presenlés disposições.
Art. 9° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as
tüSposiç6es
em contrário.
,
JUSTIFICATIVA
Uma das principais criticas ao Programa ~Iacional de Oesestatização que
vem sendo implementado pelo Governo Federal diz respeito à desnacionalização
das empresas estatais vendidas em leilão e, mais, do que isso, o restrito acesso
estabelecido ao capital privado nacional e aos tnlbalhadores brasileiros, que de
per si não conseguem reunir os recursos e condições suficientes para competir
com os poderosos investidores alienígenas.
O presente Projeto de Lei visa, exatamente, corrigir em parte esse
desequilíbrio, na medida em que possibilita ,'IOS trabalhadores brasileiros,
legítimos donos dos recursos depositados no Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS, optarem livremente pela aquisiÇiio de ações da Cia. Energética
de São Paulo - CESP, quando da sua privatização, nas mesmas condições
(preços, prazos, etc.) que vierem a ser adquiridils pelo ganhador do leilão de
privatização daquela estatal.
.
Mais do que isso ainda, o presente Projeto contribui para a pulverização
do capital da CEF, priorizando a sua aquisi~:ão pelos próprios brasileiros,
trabalhadores. Lamentavelmente não há como se estender essa possibilidade
aos milhões de trabalhadores brasileiros que trabalham na infonnalidade ou que
não têm direito ao FGTS.
Dada a relevância e o alcance das prop1ostas constantes deste Projeto,
peço o apoio dos Ilustres Pares no sentid~ da sua rápida tramitação e
aprovaçio.

Sala das sessões, em

2 I~

de

J--1..:.~

P'/tf/1
~p1ioM,~~Bl~o
J/J
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COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
I.

RELATÓRIO

Submete-se ao exame desta Comissão, em
conformidade com o art. 24, I, do Regimento Interno, o Projeto de Lei nO 2.728, de
1989, originário do Senado Federal. Trata o mesmo da submissão individualizada
de projetos de privatização desenvolvidos no âmbito do então vigente Programa
Federal de Desestatização à apreciação do Congresso Nacional. Objetiva a
proposiçao assegurar à sociedade civil, através de seus representantes, ampla
participação no processo de desestatização, de forma a resguardar os ínteresses
nacionais.
Aprovada, como mencionado, na Casa Alta, obteve a
proposlçao parecer favorável quanto à admissibifidade por parte da douta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados.
Encontram-se apensas mais sete proposições. a
seguir descritas:
Projeto de Lei nO 5.977, de 1990, do nobre
Deputado AMAURY MULLER, que prevê a possibilidade de o Congresso Nacional
poder, pela via de decreto legislativo e até 60 dias após a publicação do edital,
interromper o processo de privatização de empresa ou autarquia, excluindo-a do
Programa Nacional de Desestatização criado pela Lei nO 8.031, de 12 de abril de
1990;
1.

2. Projeto de Lei nO 6.078, de 1990, do insigne
Deputado MELO FREIRE, que intenta reservar ao menos 20% do capital votante
de empresas em privatização a seus empregados. bem como estabelecer meios
para o pagamento da aquisíção de tais ações;
3. Projeto de Lei nO 015, de 1991, da Deputada
RAQUEL CÂNDIDO, cujo teor é idêntico ao da proposição principal;
4. Projeto de Lei nO 2.463, de 1989, do ílustre
Deputado VICTOR FACCIONI. Que visa a obrigar os bancos de desenvolvimento a
reservar uma verba equivalente a 5% de suas operações de longo prazo para o
financiamento da aquisição de ações de empresas estatais em privatização por
parte de pequenos investidores:
5. Projeto de Lei nO 2.464, de 1989, também do
Deputado VICTOR FACClONI. que objetiva permitir a utilização de fundos
institucionais como o PIS. o PASEP e o FGTS na aquisição de participações em
empresas em desestatização. por parte dos trabalhadores;
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6. Projeto de Lei nO 2.465. de 1989, ainda do
Deputado VICTOR FACCIONI, cujo propósito é autorizar o Poder Executivo a
permitir a utilização de títulos da dívida externa na aquisição de empresas estatais,
desde que respeitada a manutenção da maioria do capita.l em poder de nacionais;
7. Projeto de Lei nO 170, de 1995, do saudoso
Deputado JACKSON PEREIRA, que permite aos empregados de bancos estaduais
em privatização a utilização de saldos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
na aquisição das ações que lhes forem oferecidas, desde que prevista aqueta no
edital de alienação respectivo.
Cabe-nos, pois, na condição de Relator, manifestarnos sobre o mérito de tão variadas iniciativas.

11. VOTO DO RELATOR
.
.
• É, hoje, quase incontestável o sucesso do Programa
NaCIonal de Desestatlzaçao. Ao longo dos cinco anos decorridos desde a sua
implantação, pela Lei nO 8.031, de 12 de abril de 1990. dezenas de empresas
tiveram seu controle acionário transferido ou. em certos casos. devolvido à
iniciativa privada.

Com raras exceções, os efeitos sobre as empresas
objeto do Programa foram os mais benéficos. Em especial no que se refere
àquelas atuantes nos setores siderúrgico e de fertilizantes, a análise de seus
demonstrativos econômico-financeiros. pré e pós privatização, comprova a
melhoria dos índices de solvência, o ressurgimento do lucro e a consequente
retomada dos investimentos, tudo resultando em efeitos positivos sobre o nível de
emprego e a capacidade contributiva fiscal.
Como é natural, o Programa vem recebendo
aperfeiçoamentos com o escopo de maximizar seus resultados a nível social. como
tal entendidos os interesses mais amplos da coletividade. Ainda assim, vem
sofrendo duras críticas de duas ordens: a disparada por setores reacionários,
corporativos e xenófobos, visceralmente contrários a quaisquer medidas nesta
área e a dirigida por aqueles que entendem ser o P.N.D. um programa
excessivamente tímido e moroso, defendendo medidas radicais como as adotadas
nos países do antigo bloco socialista europeu.
Não há como argumentar com o primeiro grupo: tem
ele uma visão distorcidade da realidade nacional, obliterada pela quase psicótica
idéia de uma vasta e orquestrada conspiração contra os interesses nacionais.
Quanto ao segundo, não percebe que cada projeto de privatização é, por si, objeto
de complexa engenharia, que envolve o prévio saneamento econômico-financeiro,
a pacificação das relações com outros acionistas, a correta avaliação do
empreendimento alienado e a seleção dos mais adequados meios de pagamento,
todo esse processo subordinado,
tanto
legal- DECOM
quanto
moralmente, à correta
Coordenação de Comissões
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disposição da coisa pública, à defesa, enfim,-de um patrimônio que a Sociedade
construiu a duras penas.
Verifica-se que cada negócio de privatização forma
um processo singular, com variáveis próprias, mas sempre a requerer decisões
ágeis e a exigir sigilo absoluto em sua estruturação, condição sine qua da lisura e
da legalidade da alienação. Tais requisitos, há que se reconhecer, são
incompatíveis com a submissão de cada projeto de desestatização à apreciação do
Congresso Nacional, proposta contida nos Projetos de Lei nO 2.728, de 1989, e
015, de 1991, ora sob comento.
Com efeito, a exposição plena e o lento ritmo que
caracterizam a tramitação das proposições nas Casas Legislativas inviabilizariam,
a priori, quaisquer tenta'tivas
promover a alienação da empresa estatal. Em
decorrência, a aprovação de propostas deste teor apenas serviria aos interesses
daqueles que, a todo custo, pretendem obstruir o andamento do Programa,
perpetuando a economia estatizada.

de

Ademais, dispõe a coletividade de meios para coibir
ações deletérias do interesse nacional, tais como a atividade fiscalizatória
institucional do Tribunal de Contas da União e a ação popular que visa a anular ato
lesivo ao patrimônio público, dentre outros. Nem se poderia argüir a inércia do
Poder Legislativo ante tais manobras, eis que armado de recursos para investigálas e impedi-Ias. Destarte, entendemos dispensável a prévia submissão de projetos
de desestatização ao Congresso Nacional.

A participação dos trabalhadores na gestão da
empresa a ser desestatizada. com a visão d~ acionista, é fator estruturante do
processo de privatização em todo o mundo. E preciso discipliná-Ia sem rigidez,
seja para que o gestor do PND amolde a forma de participação às característicàs
de cada empresa a ser privatizada, seja para dar consequência prática à previsão
constitucional de participação do trabalhador na gestão das empresas (Art. 7°,
Inciso XI, da CF). Mas não basta essedisciplinamento flexível. É preciso que se
preveja a concessão de incentivo para viabilizar a participação, na medida em que
são faces de uma mesma moeda. Uma nada vale sem a outra.
Quanto

às

demais

proposições,

passamos

a

examiná·las:

a) o Projeto de Lei nO 5.977, de 1990, propõe a
exclusão de empresas do Programa Nacional de Oesestatização pela via do
decreto legislativo, à vista do edital de privatizaçáo das mesmas. Vemos a
proposição como em tudo semelhante às anteriormente analisadas, alterado,
apenas, o mecanismo limitador, motivo pelo qual a ela nos opomos;
b) o Projeto de Lei nO 6.078/90 estabelece condições
privilegiadas para a aquisição de ações de companhias em privatização por seus
empregados. Somos favoráveis à iniciativa em tela, a nosso ver compatível com o
salutar principio da pulverização do controle acionário das empresas privatizadás,
contemplado no próprio texto legal;
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c) os Projetos de Le~i nO 2.463 e 2.464, ambos de
1989, afiguram-se democráticos em seus objetivos, já que propõem estender a
todas os cidadãos os seus benefícios. No entanto, o primeiro, por interferir na
organização de instituições do Sistema Financeiro Nacional, deveria ser objeto de
lei complementar, adicionalmente, entraria na esfera de decisão de bancos

estaduais de desenvolvimento. Quanto ao segunda, seria útil ao objetivo de
democratização do capital das empresas desestatizadas. possibilitando ao
trabalhador acessar as ações dessas companhias; no entanto, necessita de
algumas adaptações. de modo a moldá-lo à sistemática do Programa Nacional de
Desestatização;
d) o mesmo se podE~ dizer do Projeto de Lei nO 170,
de 1995, a qual, todavia, deve ter seu escopoalarç~ado, de modo a permitir a todos
os trabalhadores a aquisição, com seus saldos no FGTS. de ações de quaisquer
companhias em desestatização~
e) finalmente, o Projeto de Lei n° 2.465, de 1989,
propõe autorizar o uso de títulos da dívida extl3ma na aquisição de empresas
estatais. Tal iniciativa, se oportuna à época em que foi apresentada, hoje se
encontra ultrapassada pelos fatos. já que a legislação vigente faculta a eventual
utilização de títulos da dívida extema. desde que garantidos pelo Tesouro
Nacional, na compra de ações de empresas em desestatizaçáo.
Face ao exposto, vCltamos pela rejeição dos Projetos
de Lei nO 2.728, de 1989; 5.977, de 1990; 015, de 1991; 2.463, de 1989 e 2.465, de
1989.

Quanta aos Projetos de Lei nO 6.078, de 1990; 2.464,
de 1989 e 170, de 1995, votamos pela sua aprovação, na fonna do Substitutivo
que apresentamos em anexo.

Sala da Comissão. em

.... -

..•..

~ de ~UfJJ-I1f)

de 1996

-~/~
.
/
~7'
.

Deputado RUBEM MEDINA
Relator
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SUBSTITUTIVO DO RELATOR

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1°, Aos empregados de empresas incluídas no Programa Nacional de
Oesestatização - PND, a que se refere a Lei nO 8.031, de 12 de abril de 1990, é
assegurada a compra de ações representativas de seu capital votante a fim de
permitir q~e participem, na condição de acionistas-investidores, da respectiva gestão
empresanal, como preconiza o art. 70, inciso XI, da Constituição Federal.
Art. 20. A participação dos empregados na aquisição de ações far-se-á por intermédio
do Clube de Investimento que constituírem para representá-los legalmente, inclusive
como substituto processual, observada a regulamentação baixada pela Comissão de
Valores Mobiliários - CVM.
Parágrafo Único· O Clube de Investimento assegurará:
a) Iiquidez ao associado que pretenda desfazer-se de suas cotas após o período de
indisponibilidade ou desligar-se da empresa, desvinculando-se do Clube;

b) o ingresso de novos empregados à medida que existam cotas disponíveis;
c) aos aposentados da empresa os mesmos direitos dos empregados;
d) a participação de empregados de empresas controladas e. se o estatuto o permitir,
de empregados de empresas coligadas;

e) ao empregado, cujo contrato de trabalho for rescindido, optar pela sua
permanência no Clube.

Art. 3°, O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, na
qualidade de gestor do PND, ofertará ao Clube de Investimento dos empregados da
empresa a ser prtvatizada de 10% (dez por cento), no mínimo, a 20% (vinte por
cento) de seu capital votante e conceclerá incentivo até o citado limite mínimo de
participação

§ 1°. O valor correspondente ao incentivo concedido aos empregados será repassado
pelo BNDES para o preço das demais ações a serem alienadas.

§ 2°. As ações adquiridas na fonna deste artigo ficarão indisponíveis pelo período
acordado com o BNDES, sem prejuízo de disposição estatutária do Clube de
Investimento que estipule prazo mais dilatado.
Art. 4°. Cada empregado poderá adquirir ações no montante máximo equivalente a 6
(seis) salários mensais na data da aquisição, podendo este limite ser excedido se
houver sobra de ações ofertadas ao Clube de Investimento.
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§ 1°. O e.mpregador fica autorizado ~ ef:tuar o de~conto em folha de pagamento do
valor devido pelo empregado para qUltaçao das açoes, mediante solicitação fonnal do
Clube de Investimento.
§ 2°. Ocorrendo o desligamento do empregado antes da quitação da dívida, fica o
empregador autorizado a reter dos haveres legais quantia equivalente a, no máximo,
3 (três) salários mensais, mediante solicitação formal da Clube de Investimento.
Art. 5°. Sem prejuízo do incentivo a ser concedido pelo BNDES, os empregados da
empresa a ser desestatizada, suas controladas e, conforme o caso, suas coligadas
poderão adquirir ações utilizando, como fonna de pagamento, recursos provenientes:
I· da conta do PIS/PASEP, quando for o caso, pela totalidade do saldo atualizado;
11 - da conta inativa no FGTS, pela totalidade do saldo atualizado;
111 • da conta individualizada no FGTS, até 60% (sessenta por cento) de seu saldo
atualizado;

§ 1°. No prazo de 30 (trinta) dias, contados do comunicado oficial do BNDES, o
Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal remeterão aos empregados da
empresa, titulares, respectivamente, de contas no PIS/PASEP e no FGTS. os
extratos com os saldos atualizados.
§ 2°. Se de acordo com a liberação, o empregado autorizará. através do Clube de
Investimento, a transferência automática do numerário de suas contas para o
Tesouro Nacional, recebendo o Clube, no mesmo ato,. a custódia das ações assim
adquiridas pelo empregado.

Art. 6°. Os recursos automaticamente transferidos da conta do titular no FGTS em
razão da aquisição de ações permanecem computáveis na base de cálculo da multa
estipulada na Lei n. 8.036, de 11 de maio de 1990, para os casos de rescisão do
contrato de trabalho.
Art. 7°, As entidades de previdência privada instituídas e patrocinadas por empresa a
ser desestatizada poderão adquirir ações representativas de seu capital votante, até
o limite de 20% (vinte por cento).
Parágrafo Único - As entidades referidas no caput poderão adquirir ações mediante
certificados de privatização criados pela Lei n. 8.018, de 11 de abril de 1990.

Art. 8°. São nulos de pleno direito contratos ou negócios jurídicos de qualquer
espécie onde o empregado figure como intennediário de terceiro na aquisição de
ações com incentivo, em troca de vantagem pecuniária ou não.
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§ 1°. O Clube de Investimento tem legitimidade ativa para propor ação contra os
envolvidos nessa operação fraudulenta, retendq os correspondentes títulos
mobiliários, se estatutariamente disponíveis.
§ 2°. O Ministério Público, tomando conhecimento dessa ação judicial ou instado
por representação, adotará as providências necessárias à determinação da
responsabilidade criminal.

§ 3°. Os envolvidos na operação fraudlJlenta serão objeto de ampla fiscal.izaçãô
por parte da Receita Federal, do Ministério do Trabalho e do Instituto NaCional do
Seguro Social, sem prejuízo de inspeções por órgãos estaduais e municipais, no
âmbito de suas competências, nos 10 (dez) dias subsequêntes ao comunicado
do fato pelo juiz ou pelo integrante do Ministério Público.

Art. 9°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Sala da Comissão, em

•. 0'

âe fi.

.

de 199'

2/{(!~ ~

J

Deputado RUBEM MEDINA
Relator

111 • PARECER DA COMISSÃO
A Comissão ·de Economia, Indústria

e Comércio, em reunião

ordinária realizada hoje, opinou pela REJEIÇAo, dos Projetos de Lei nOs 2.728/89 e
5.977/90, 015/91, 2.463/89 e 2.465/89, apensados, e pela APROVAÇAo, com

substitutivo, dos Projetos de Lei nOs 6.078/90, 2.464/89 e 170/95, apensados, contra
os votos dos Deputados Joio Fassarella e José Machado, nos termos do parecer do
Relator, Deputado Rubem Medina.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
José Priante, Presidente, AntOnio do Valle, Cunha Lima, Oilso
Sperafico, Frsncisco Horts, João Fassarells, João Pizzolatti, José Machado, Luiz

Braga, Luiz Fernando, Renato Johnsson, Rubem Medina, Salomão Cruz, Severino
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Cavalcanti, Vittorio Medioli, Carlos Melles, Herculano Anghinetti, Hugo Rodrigues da
Cunha, Marcelo Teixeira, Paudemey Avelino e Sandro Mabel.
Salada Comissão, em 11 de dez&mbro de 1996
A,"

DeputadciOSlf~
Presidente

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO
"Estabelece normas para a privatização de
empresas públicas e de economia mista, e dá
outras providências".

o Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Aos empregados de empresas inclufdas no Programa
Nacional de Desestatização - PND, a que se refere a Lei nO 8.031, de 12 de abril
de 1990, é assegurada a compra de ações represt3ntativas de seu capital votante a
fim de permitir que participem, na condição de acionistas-investidores, da
respectiva gestão empresarial, como preconiza o art. 7°, inciso XI, da Constituição
Federal.

Art. 2° A participação dos empregados na aquisição de ações
tar-se-á por intermédio do Clube de Investimento que constituírem para
representá-los legalmente, inclusive como' substituto processual, observada a
regulamentação baixada pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
Parágrafo Único - O Clube de Investimentos assegurará:
a) Iiquidez ao associado que pretenda desfazer-se de suas
cotas após o período de indisponibilidade ou desligar-se da empresa,
desvinculandO-se do Clube;
b) o ingresso de novos empregados à medida que existam
cotas disponíveis;
c) aos aposentados da empresa os mesmos direitos dos
empregados;
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d) a perticlpaçâo de empregados de empresas controladas e,
se o estatuto o permitir, de empregados de empresas coligadas;
e) ao empregado, cujo contrato de trabalho for rescindido,
optar pela sua permanência no Clube.

Art. 3° O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social - BNDES,
na qualidade de gestor do PND, ofertará ao Clube de
, Investimento dos empregados da empresa a ser privatizada de 10% (dez por
cento), no mínimo, a 20% (vinte por cento) de seu capital votante e concederá
incentivo até o citado limite mínimo de participação.

§ 10 O valor correspondente ao incentivo concedido aos
empregados será repassado pelo BNDES para o preço das demais ações a serem
alienadas.
§ 2° As ações adquiridas na forma deste artigo ficarão
indisponíveis pelo período acordado com o BNDES, sem prejuízo de disposição
estatutária do Clube de Investimento que estipule prazo mais dilatado.

Art. 40 Cada empregado poderá adquirir ações no montante
máximo equivalente a 6 (seis) salários mensais na data da aquisição, podendo este
limite ser excedido se houver sobra de ações ofertadas ao Clube de Investimento.

§ 10 O empregador fica autorizado a efetuar o desconto em
folha de pagamento do valor devido pelo empregado para quitação das ações,
mediante solicitação formal do Clube de Investimento.
§ 2° Ocorrendo o desligamento do empregado antes da
quitação da dívida, fica o empregador autorizado a reter dos haveres legais quantia
equivalente a, no máximo, 3 (três) salários mensais, mediante solicitação formal do
Clube de Investimento.

Art. 5° Sem prejuízo do incentivo a ser concedido pelo
BNDES, os empregados da empresa a ser desestatizada, suas controladas e ,
conforme o caso, suas coligadas poderão adquirir ações utilizando, como forma de
pagamento. recursos provenientes:
I - da conta do PIS/PASEP, quando for o caso, pela totalidade
do saldo atualizado;
1\ - da conta inativa do FGTS, pela totalidade do saldo
atualizado;
11I - da conta individualizada no FGTS, até 60% (sessenta por
cento) de seu saldo atualizado:
§ 10 No prazo de 30 (trinta) dias, contados do comunicado
oficial do BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal remeterão aos
empregados da empresa, titulares, respectivamente, de contas no PIS/PASEP e no
FGTS, os extratos com os saldos atualizados.
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§ 2° Se de acordo com a liberação, o empregado autorizará,
através do Clube de Investimento, a transferência automática do numerário de suas
contas para o Tesouro Nacional, recebendo o Clube, no mesmo ato, a custódia das
ações assim adquiridas pelo empregado.
Art. 6° Os recursos automaticamente transferidos da conta do
titular no FGTS em razão da aquisição de ações permanecem computáveis na base
de cálculo da multa estipulada na Lei nO 8.036, de 11 de maio de 1990 para os
casos de rescisão do contrato de trabalho.
'
Art. 7° As entidades de previdência privada instituídas e
por empresas a ser desestatizada poderão adquirir ações
representativas de seu capital votante, até o limite de 20% (vinte por cento).
patrocinad~s

Parágrafo Único - As entidades referidas no caput poderão
adquirir ações mediante certificados de privatização criados pela Lei nO 8.018, de
11 de abril de 1990.
Art. ao São nulos de pleno direito contratos ou negócios
jurídicos de qualquer espécie onde o empregado figure como intermediário de
terceiro na aquisição de ações com incentivo, em troca de vantagem pecuniária ou
não.

§ 1° O Clube de Investimento tem legitimidade ativa para
propor ação contra os envolvidos nessa operação fraudulenta, retendo os
correspondentes títulos mobiliários, se esteíutartamente disponíveis.
§ 2° O Ministério Público, tomando conhecimento dessa ação
judicial ou instado por representação, adotará as providências necessárias à
determinação da responsabilidade criminal.

§ 30 Os envolvidos na operação fraudulenta serão objeto de
ampla fiscalização por parte da Receita Federal, do Ministério do Trabalho e do
Instituto Nacional do Seguro Social, sem prejuízo de inspeções por órgãos
estaduais e municipais, no âmbito de suas competências, nos 10 (dez) dias
subseqüentes ao comunicado do fato pelo juiz ou pelo integrante do Ministério
Público.
Art. 9° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10° Ficam revogadas as disposições em contrário.
Sala da Comissão, em] de

,/7
.j/---<.

I~

de 1996

(j'x/ IJ
A.

,/)

r-. /7·.

DeputadóJOSÉ PRÍANTE
Presidente
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COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
PARECER VENCEDOR

o

Projeto de Lei n° 2.728, de 1989, originário do

Senado Federal, propõe a obrigatoriedade de apreciação do Programa
Federal

de

Desestatização

da

Economia

Nacional

pelo

Congresso

Nacional, bem como a aprovação deste de cada processo de prlvatlzação
de empresa pública ou de economia mista a ser realizado pelo Poder
Executivo. Encontram-se apensados à preposição os seguintes projetos de
lei:
1 - Projeto de Lei nO 2.463, de 1989, que determina o
financiamento, pelos bancos de desenvolvimento, de pequenos investidores na
compra de ações de empresas em processo de privatização, no monta~
equivalente a 5% de suas operações no 'financiamento, com juros iguais aos ~
investimentos prioritários no processo de desenvolvimento, obedecido o limite de
50% das taxas de mercado;
2 - Projeto de Lei nO 2.464, de 1989, que permite a
trabalhadores e servidores públicos utilizar os respectivos saldos e créditos dos
programas PIS-Pasep e do FGTS na compra de ações e de partes societárias das
empresas públicas e das sociedades de economia mista em processo de
privatização, e obriga as últimas a colocar suas ações em bolsa de valores;
3 - Projeto de Lei nO 2.465, de 1989~ que autoriza o Poder
Executivo a converter parcela da divida externa em ações de empresas estatais
em processo de privatização, respeitada a manutenção de maioria de capital
nacional nas mesmas. A conversão acima citada se faria sem deságio;
4 - Projeto de Lei nO 5.977, de 1990, que autoriza o
Congresso a excluir do Programa Nacional de Oesestatização empresa pública,
de economia mista ou autarquia, por meio de decreto legislativo:
5 - Projeto de Lei nO 6.078, de 1990, que assegura aos
empregados de empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização a
compra de, no minimo, 20% das ações representativas do capital votante, a ser
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pagas em 60 meses mediante desconto em folha, e também a compra de 50%
das ações ordinárias e das preferenciais de empresa em privatização. mediante
uso de saldos de contas no FGTS e no PIS-I:Jasep. Autoriza a entidade de
previdência privada instituída pela empresa a ser privatizada a adquirir até 20%
das ações representativas de seu capital votante. Finalmente, determina que os
recursos da venda das ações ou bens da empresa sejam aplicados no território
da unidade federativa em que se localiza sua sede;
6 - Projeto de Lei nO 15, de 1991, com teor idêntico ao da
proposição principal;
7 - Projeto de Lei nO 170, de 1995, que assegura aos
empregados de bancos estaduais utilizarem os recursos disponíveis de suas
contas individuais no FGTS na compra de ações desses bancos, quando em
processo de privatização;
8 - Projeto de Lei nO 915, de 1999, que assegura aeis
trabalhadores a utilização de recursos de suas contas no FGTS na compra de
ações da Petrobrás, quando de sua privatização;
9 - Projeto de Lei nO 96B, de 1999, que assegura aos
trabalhadores a utilização de recursos das respectivas contas no FGTS na
compra de ações do Banco do Brasil S.A., quando de sua privatização; e
10 - Projeto de Lei nO 1.019, de 1999, que assegura aos
trabalhadores a utilização de recursos das respectivas contas no FGTS na
compra de ações da Cía. Energética de São Paulo, quando de sua privatização.

o

Projeto de Lei n° 2.728, de 1989, iniciou sua

tramitação na Câmara dos Deputados em

~~7

de junho de 1989, com a

designação das Comissões de Constituição e Justiça e de Redação, de
Economia, Indústria e Comércio, e de Finanças é Tributação para apreciálo. Após a aprovação, pela primeira Oomíssão, do parecer favorável quanto

à sua constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, a proposição foi
encaminhada à Comissão de Economia, Indústria e Comércio, onde o
Deputado José Jorge foi designado para relatá-Ia. Até 15 de março de
1990, quando foi editada a Medida Provisória nO 155, que criou o Programa
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Nacional de Desestatização - PND, a matéria ainda não havia sido
examinada pela Comissêo.
Na referida medida provisória, que foi convertida na Lei n'"
8.031/90 em menos de um mês, ficaram explicitados os objetivos do PND, entre

os quais citamos: a autorização para a União alienar as empresas por ela
controladas, com a ressalva daquelas que exerciam, na forma prevista na
Constituição, atividades privativas da União, assim como do Banco do Brasil e do
Instituto de Resseguros do Brasil; a criação de uma Comissão Diretora, sendo
necessária a aprovação, pelo Congresso Nacional, das pessoas indicadas para
compô-Ia; as competências desta Comissão, destacando-se entre elas a de
propor ao Presidente da República a inclusão de empresas no PND, coordenar,
supervisionar e fiscalizar a execução do PND, aprovar ajustes de natureza
operacional, contábil ou jurídica, bem como o saneamento financeiro de
empresas, que sejam necessários à implantação dos processos de alienaclO.
aprovar as condições gerais de venda das ações representativas do cont~Qle
acionário, das participações minoritéirias e de outros bens e direitos, aí se
incluindo o preço mínimo dos bens ou valores mobiliários a serem alienados,
aprovar a destinação dos recursos provenientes das alienações, aprovar as
formas de pagamento das alienações previstas. Destaque-se que na Lei n°
8.031/90, foi prevista a aJienaçao de parte das ações das empresas para os

respectivos empregados. (arts. 4° e 21).

o conjunto de normas contido

na lei permitiu, ao Governo

Collor, realizar as primeiras privatizações de empresas produtivas pertencentes à
União, com a

utilização das chamadas "moedas de privatização" - títulos

representativos da dívida pública federal - na compra das estatais. A inclusão de
empresas no PND, por recomendação da Comissão Diretora, era feita mediante
decretos do Presidente da República, tendo sido assinados cerca de setenta
decretos de inclusão de empresas no Programa, para fins de privatização, até

2000.
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o Projeto de Lei em questão foi

redistribuido, na Comissão

de Economia, Industria e Comércio, para os Deputados Osório Adriano, em 1991,
e Rubens Medina, em 1995, o qual apresentou seu relatório em julho de 1996.
Em dezembro de 1996, a Comissão aprovou o relatório do Deputado Rubens
Medina pela rejeicão da posição principal e dos Projetos de Lei nO 5.977/90, e nO

15/91. sob o argumento de Que a submissão de cada projeto de desestatizacão à
apreciacão do Congresso Nacional é incompatível com a necessidade de
agilidade inerente a este tipo de alienação. do Projeto de Lei nO 2.463/89. por
interferir na organização de instituições financeiras. do Projeto de Lei n° 2.465/89
por haver perdido a oportunidade: e pela aprovação dos Projetos de Lei n° 2.464.
de 1989.6.078. de 1990 e 170. de 1995. que tratam da aquisicão de ações pelos
empregados de empresas em privatização. No substitutivo adotado são fixadas as
normas para a aquisição de ações com direito a voto por empregados de
empresas incluidas no PND, prevendo-se a utilização de recursos do FGTS e do
PIS/PASEP.
Entretanto, em 1993, o governo já havia submetido (,l~
Congresso Nacional a Medida Provisória nO 327, que alterava o PND em vátibs\
aspectos. As sucessivas reedições daquela medida provisória incorporam novas
alterações, entre as quais destacamos a autorização para prívatização de
instituições financeiras estaduais que fossem federalizadas, a substituição da
Comissão Diretora pelo Conselho Nacional de Desestatização. A última reedição
foi a MP 1.481·52, em agosto de 1997, cujo relator quanto à admissibilidade foi,
também, o Deputado Rubens Medina. Destaque-se que a compra de ações de
empresa em privatização com a utilização até 50% do saldo do FGTS de
trabalhador já estava permitida por medidas provisórias. A aprovação do Projeto
de lei de Conversão resultou na Lei n° 9.491/97, que consolidou as alterações
introduzidas ao longo dos anos de reedição de medidas provisórias,
A seqüência de alienações de empresas da União, no
âmbito do PND, durante os anos em que o Pl nO 2.728/89 permaneceu na
Comissão de Economia, Indústria e Comércio, ou seja, de 1991 até 1996, atingiu
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o montante aproximado de 18 bilhões de dólares, aí incluídas as transferências de
dívidas.
Em maio de 1997 o PL nO 2.728/89 foi encaminhado à
Comissao de Finanças e Tributaçao, sendo designado para relatá-lo o Deputado
Germano Rigotto. Em setembro de 1999 a proposição foi redistribuída, cabendo a
relatoria ao Deputado Luiz Carlos Hauly. Em março de 2003, o projeto de lei foi
novamente redistribuído, desta feita para o Deputado Antônio Cambraia, cujo
parecer é pela aprovação da proposiçAo principal e dos Projetos de Lei n° 2.464,
de 1989; n° 6.078, de 1990; n° 15, de 1991, na forma de um Substitutivo, e pela
rejeição dos Projetos de Lei nO 2.465, de 1989; 5.977, de 1990; 170, de 1995; 915,
de 1999; 968, de 1999 e 1.019, de 1999. No Substitutivo ora proposto detemiinase que as privatizações futuras dependerão da aprovação do Congresso
Nacional, mediante o exame dos dados técnicos referentes à empresa a ser
privatizada, e que os detentores de saldos nas contas do FGTS e do PIS-PASEP
poderão adquirir ações do capital votante quando da privatização da empresa.
Durante os seis anos em que permaneceu nesta Comissão de Finanças e
Tributação, as desestatizações e transferências de dívidas somaram cerca de 5i) I
bilhões de dólares, incluindo-se neste montante a privatização do sistema lie j.
telefonia fixa e serviços delonga distância.
Não restam dúvidas que o PND foi implementado e
executado, praticamente em sua totalidade, a partir de 1990, inicialmente sob a
Lei nO 8.031/90; depois, entre 1993 e 1997, sob medidas provisórias editadas
com esta finalidade, e, desde novembro de 1997, comandado peja Lei nO
9.491197.

Entendemos que a apreciação, nos dias atuais, do Projeto
de Lei n° 2.728, de 1989, do Projeto de Lei n° 15/91, cuja redação é similar à do
principal, e do Projeto de Lei nO 2.465/89, que se propõe a tratar de matéria que,
durante a tramitação da proposição, foi regulada em lei e posta em prática na fase
inicial do PND, carecem de oportunidade, pois tratam matéria já superada pelas
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manifestações do Congresso Nacional, quando da aprovação das Leis nOs
8.031/90 e 9.491/97. Quanto ao Projeto de Lei nO; 5.977/90, discordamos porque

ao Congresso Nacional já é assegurado sustar atotl do Poder Executivo, na forma
do art. 49, inciso V, da Constituição Federal. Com relação aos Projetos de Lei nos
2.464/89, 6.078/90, 170/95, 915/99, 968/99, que tratam do direito de compra de

ações de empresas em privatização por empregados e servidores, também
entendemos que carecem de oportunidade, pois tal direito já foi assegurado e
exercido, por conta da legislação específica do PND. Cabe destacar que os

Projetos de Lei nOs 2.464/89 e 6.078/90 pretendem dispor sobre destinação de
recursos do PIS-Pasep, o que exige que fossem projetos de lei complementar,
conforme dispõe o § 2° do art. 239 da Constituição Federal. Ademais. os Projetos

de lei nos 915/99 e 968/99 tratam da compra de ações pelos empregados da
Petrobrás e do Banco do Brasil. Quando das respectivas privatizações. Ocorre
que, por foça do disposto no art. 3° da Lei nO 9.491f97, o Poder Legislativo excluiu
a possibilidade de o Poder Executivo privatizar o Banco do Brasil, a Caixa
Econômica Federal, e empresas públicas e sociedades de economia mista que
exerçam atividades relacionadas a minérios nucleares e à exploração de serviços
e instalações nucleares, assim como as suas instituições financeiras de caráter
regional que recebem e aplicam os recursos previstos na alínea "C" do inciso I do
art. 159 da Constituição Federal. Já o art. 62 da LE!i n° 9.478/97 determina que a_
União manterá o controle acionário da Petrobrás, empresa que exerce ativida~s
caracterizadas na Constituição como monopólios da União, mediante a posse \da
metade das ações, mais uma ação, do capital votante. Finalmente, o Projeto de
Lei nO 1.019/99, que pretende dispor sobre privatização de empresa pertencente a
Estado da Federação, também tem nossa objeção.
Do ponto de vista orçamentário e financeiro, os Projetos de
lei n° 2.728, de 1989; 2.464, de 1989; 2.465, de 1989; 5.977, de 1990; 6.078, de
1990; 15, de 1991; 170, de 1995; 915, de 1999; 968, de 1999, e 1.019, de 1999,
não colidem com o Plano Plurianual, nem com a Lei de Diretrizes Orçamentárias
para 2003, nem ainda com a lei orçamentária. Também não entram em conflito
com a Lei Complementar nO 101/2000 (Lei de R~}sponsabilidade Fiscal - LRF).
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 2728-A/1989

61

62

PL 2728/1989 POSSUI INTEIRO TEOR EM FORMATO DIFERENTE DO WORD
Página 63 de 72

63
.;,,'-

se

Não existindo ainda a Lei Complementar a que
refere o art. 165, § go, da
Constituição
da República, não se tem assentado o conceito de política de
-'
.
aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, que a Lei de Diretrizes
Orçamentárias deve estabelecer anualmente. Parece-nos inadmissível, contudo,
que se determine em lei ordinária, como o faz o PL nO 2.463/89, percentual das
operações dos bancos de desenvolvimento que deverá ser utilizado, em cada
exercício, no financiamento da compra de ações de empresas estatais por
pequenos investidores. Isso subtrairia prerrogativas do Congresso.
Diante do exposto, votamos pela adequação financeira e
orçamentária dos Projetos de Lei nOs 2.728, de 1989; 2.464, de 1989; 2.465, de
1989; 5.977, de 1990;/6.078, de 1990; 15, de 1991; 170, de 1995; 915, de 1999;
968, de 1999, e 1.019. de 1999; e qo Substitutivo adotado pela Comissão de
Economia, Indústria e Comércio; e pela inadequação financeira e orçamentária do
Projeto de Lei nO 2.463, de 1989.
Quanto ao mérito, nosso voto é pela rejeição do Projeto de
Lei nO 2.728, de 1989, assim como dos Projetos de Lei nos 2.464, de 1989; 2.465,
de 1989; 5.977, de 1990; 6.078. de 1990; 15, de 1991; 170. de 1995; 915, de
1999; 968, de 1999, e 1.019, de 1999, a ele apensados, e do Substitutivo adotado
pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio.
Sala da Comissão,

A '1

r de 2003.

111 - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Finanças e Tributação. em reunião ordinária realizada
hoje, opinou, pela adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nO 2.728/89,
dos PL's nOs 2.464/89, 2.465/89, 5.977/90, 6.078/90, 15/91, 170/95, 915/99, 968/99 e
1.019/99, apensados, e do Substitutivo da Comissao de Economia, Indústria e Comércio,
e pela inadequação financeira e orçamentária do PL nO 2.463/89, apensado; no mérito,
pela rejeição de todas as proposições, nos termos do parecer do relator substituto,
Deputado José Pimentel, contra os votos dos Deputados Luiz Carlos Hauly e Antonio
Cambraia.
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o parecer do Deputado Antonio Cambraia passou a constituir voto em
separado.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eliseu Resende, Presidente; Paulo Bernardo e Enivaldo Ribeiro, VicePresidentes; Antonio Cambraia, Antonio Carlos Mendes Thame, Carlito Merss, Carlos
Willian, Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Félix Mendonça, Gonzaga Mata, João Leão,
José Militão, José Pimentel, Luiz Carlos Hauly, Luiz Carreira, Mussa Demes, Onyx
Lorenzoni, Pauderney Avelino, Paulo Afonso, Pedro Novais, Professor Irapuan Teixeira,
Roberto Brant, Vignatti, Wasny de Roure, Veda Crusius, Bismarck Maia, Giacobo, Kátia
Abreu e Luciano Castro.
Sala da Comissão, em 24 de setembro de 2003.

Deput41~ENDE
vm:o

EM SEPARAOO

I · RELATÓRIO

o projeto de lei em epígrafe propõe que o Programa Federal
de Desestatização da Economia Nacional seja submetido à aprecia~o do
Congresso Nacional e que as privatizaçães de empresas públicas e de economia
mista dependam de aprovação, caso a caso, do Congresso Nacional, para cuja
apreciação o Poder Executivo encaminharia os respectivos projetos de
privatização.
Ao projeto de lei foram apensadas nove outras proposições:
PL nO 2.463, de 1989, determinando Que bancos de
desenvolvimento usem montante eQuivalente a 5% de suas operações no
financiamento da compra de ações de empresas estatais em processo de
privatização por pequenos investidores, e que os juros desse financiamento sejam
iguais aos de investimentos prioritários no processo de desenvolvimento, 'tmitada
a taxa a 50% das de mercado;
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• PL nO 2.464, de 1989, que assegura a trabalhadores e
servidores públicos o uso de seus saldos e créditos dos programas PIS/Pasep e
no FGTS na aquisição de ações e partes societárias das empresas públicas em
processo de privatização e das sociedades de economia mista, que passam,
estas ultimas, a ter obrigatoriamente suas ações colocadas na Bolsa de Valores;
• PL na 2.465, de 1989, autorizando o Poder Executivo a
converter parcela da dívida externa em ações de empresas estatais em processo
de privatização. Deverá ser respeitada a manutenção de maioria de capital
nacional nas mesmas. A conversão acima citada se fará sem deságio;
• PL nO 5.977, de 1990, prevendo que o Congresso possa,
por decreto legislativo, interromper o processo de privatização de empresa ou
autarquia;
• PL nO 6.078, de 1990, assegurando aos empregados de
empresas incfuídas no Programa Nac;onal de Desestatização a compra de: (a) no
mínimo, 20% das ações representativas do capital votante, para serem pagas em
60 meses, mediante desconto em folha; e (b) de 50% das ações ordinárias e das
preferenciais da empresa a ser desestatizada, mediante uso de saldos de contas
no FGTS e no PIS/Pasep. Autoriza também as entidades de previdência privada
instituídas pela empresa a ser privatizada a adquirir até 20% das ações
representativas de seu capital votante. Determina, por fim, que os recursos
oriundos da venda de ações ou bens da empresa séjam aplicádos na "unidade
federativa em que se localiza sua sede";
• PL nO 15, de 1991, com mesmo teor do PL na 2.728, de
1989;
• PL na 170, de 1995, autorizando os empregados de bancos
estaduais a utilizar os recursos disponíveis de suas contas individuais no FGTS
na compra de ações desses bancos, cujo controle acionário venha a ser alienado
em processo de desestatízação;
• PL nO 915, de 1999, possibilitando a utilização de recursos
do FGTS, pelos trabalhadores, na compra de ações da Petrobrás, quando dersua
privatização;
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• PL nO 968, de 1999, possibilitando a utilização de recursos
do FGTS, pelos trabalhadores. na compra de a~fÕes do Banco do Brasil S.A.,
quando de sua privatização; e
• PL nO 1.019, de 1999, possibilitando a utilização de
recursos do FGTS. pelos trabalhadores. na compl"a de ações da Cia. Energética
de São Paulo, quando de sua privatização.

o

Substitutivo adotado pl~la Comissão de Economia,
Indústria e Comércio resultou da aprovação apenas dos seguintes Projetos: Pl nO
6.078/90; PL nO 2.464/69 e Pl nO 170/95, com alterações, incluindo a subvenção
cruzada constante do art. 3°, § 10 •
A proposição foi votada pela Comissão de Economia,
Indústria e Comércio em novembro de 1996, quando os Projetos de Lei noS 915,
968 e 1.019, todos de 1999, ainda não haviam sido apensados. Na ocasião, foi
adotado um Substitutivo que resultou da aprovação dos Projetos de Lei nos 2.464,
de 1989; 6.078, de 1990 e 170, de 1995, tendo os (jemais sido rejeitados.
Nesta

Comissão

não

foram

apresentadas

quaisquer
I

emendas.
É o relatório.

11· VOTO
Em 10 de abril de 1990, o Congresso Nacional aprovou o
Projeto de Lei de Conversão nO 20/90, cujo texto foi promulgado como Lei nO
8.031, dois dias após, sendo criado o Programa Nacional de Desestatizaçáo. O
programa foi modificado diversas vezes, por meio de medidas provisórias e leis
das quais a mais profunda foi a Lei 9.491, de 9 de setembro de 1997, que
revogou a Lei nO 8.031/90.
Até dezembro de 2002, o resultado acumulado das
privatizações federais mostravam receitas da ordem de cinqüenta e nove bilhões
e quinhentos milhões de dólares e transferências de dívidas de onze bilhões e
trezentos milhões de dólares. Estes números mostram o sucesso do Progranr
Nacional de Oesestatização ao longo de doze anos, sendo os anos de 1997 e de
1998 os que mais negócios foram realizados.
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Isto significa que o Programa Nacional de Desestatização foi
submetido ao Congresso Nacional e já foi, em grande parte, implementado. O que
se propõe no art. 1° do projeto em tela já está portanto atendido. Entretanto,
julgamos pertinente que as privatizaçóes das empresas remanescentes,
controladas direta ou indiretamente pela União, sejam aprovadas pelo Congresso
Nacional, conforme estabelece o art. 2° da proposição. Esta opinião se aplica
também ao Projeto de Lei nO 15, de 1991, que tem praticamente a mesma
redação da proposição principal.
O Projeto de Lei nO 2.464, de 1989, cuja essência é permitir
que trabalhadores e servidores públicos possam participar no capital da empresa
em privatização, por meio do uso dos saldos das contas do PIS, FGTS e Pasep,
tem igualmente nosso apoio. O Projeto de Lei nO 6.078. de 1990, prevê a
participação dos empregados das empresas em processo de privatização no
capital da mesma. Nao concordamos com a modalidade de aquisição de ações
com pagamento em parcelas mensais, mediante desconto em folha de
pagamento, mas concordamos com a compra mediante utilização dos saldos das
contas do PIS, FGTS e Pasep, como previsto também no Projeto de Lei nO
2.464/89.
Portanto, nossa posição é favorável às proposições acima
citadas quanto ao direito de participação no capital de empresas em privatização
assegurado a detentores de saldos de contas do PIS, do FGTS e do Pasep, bem
como quanto à determinação de que as privatizações sejam aprovadas pelo
Congresso Nacional.
Por ouro lado, os Projetos de Lei nos 2.465, de 1989; 5.977,
de 1990; 170, de 1995; 915, de 1999; 968, de 1999; e 1.019, de 1999 têm nossa
oposição. O primeiro, porque a legislação vigente faculta o uso de títulos da dívida
externa na compra de ações de empresas em privatização. O segundo, porque a
apreciação dos processos de privatização pelo Congresso Nacional o toma
desnecessário. A eventual rejeição de uma privatização tem o efeito prático de
retirar a empresa do Programa. Os Projetos de Lei nos 170, de 1995; 915, de
1999; 968, de 1999 e 1. O19, de 1999 porque visam a assegurar direito de
participação no capital de empresas específicas, o qual está previsto de forma
geral, nos Projetos de Lei nos 2.464, de 1989, e 6.078, de 1990. Ademais, as
privatizações da Petrobrás e do Banco do Brasil, tratadas nos PL 915/9g eA
968/99, são situações hipotéticas e contrárias ao que determinam o art. 62 da Lei
nO 9.478/97, o § 2° do art.Coordenação
2° e o art.
3° da Lei nO 9.491197.
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Do ponto de vista orçamentário e financeiro, todos os
Projetos são adequados, com a exceção do que viremos a citar expressamente.
Não colidem com o Plano Plurianual, nem com a lei de Diretrizes Orçamentárias
para 2003, nem ainda com a lei orçamentária. Também não entram em conflito
com a lei Complementar nO 101/2000 (lei de Responsabilidade Fiscal - lRF).
O programa brasileiro de privatização é parte integrante do
processo de ajustamento fiscal que o País vem empreendendo nos últimos anos.
A principal destinação dos recursos auferidos é a redução da dívida pública. A
lRF determina, por sua vez, em caráter mais geral, que (art. 44}:"É vedada a
aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que
integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente..."; Le.,
devem ser aplicadas em despesas de capital, o que não é contrariado
necessariamente pelo Pl nO 6.078 (art. 50).
Não existindo ainda a Lei Complementar a que se refere o
art. 165, § 9°, da Constituição da República, não se tem assentado o conceito de
política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, que a Lei de
Diretrizes Orçamentárias deve estabelecer anualmente. Parece-nos inadmissível,
contudo, que se determine em lei ordinária, como o faz o PL nO 2.463/89,
percentual das operações dos bancos de desenvolvimento Que deverá ser
utilizado, em cada exercício, no financiamento da compra de ações de empresas
estatais por pequenos investidores. Isso subtrairia prerrogativas do Congresso.
Diante do exposto, votamos pela adequação financeira e
orçamentária dos Projetos de Lei nos 2.728, de 1989; 2.464, de 1989; 2.465, de
1989; 5.977, de 1990; 6.078, de 1990; 15, de 1991; 170, de 1995; 1.019, de 1999;

968, de 1999; 915, de 1999; e do Substitutivo adotado pela Comissão de
Economia, Indústria e Comércio; e pela inadequação financeira e orçamentária do
Projeto de lei na 2.463, de 1989.
Quanto ao mérito, votamos pela aprovação dos Projetos de
Lei nOs 2.728, de 1989; 2.464, de 1989; 6.078, de 1990; 15, de 1991, na forma do
Substitutivo em anexo, e pela rejeição dos Projetos de Lei nos 2.465, de 1 ~89;
5.977, de 1990; 170, de 1995; 915, de 1999; 968, de 1999 e 1.019, de 1999.
de

A-G.O S. vo

~~

Deputado'ANTÓNIO,CAMBRAIA
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEIN!! 2.728, DE 1989
Estabelece normas para a privatização
das empresas públicas e de economia mista.
e dá outras providências.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Dependerão de aprovação do Congresso Nacional
as privatizações de empresas públicas e de sociedades de ecOnomia mista
controladas direta ou indiretamente pela União.
Parágrafo único. Para efeito do que dispõe este artigo, ao
Congresso Nacional serão fornecidos, pelo Poder Executivo, todos os parecere.
estudos e cálculos envolvidos na determinação:
a) da situação econômica-financeira da empresa;
b) do passivo de curto e de longo prazo da empresSf
c) da avaliação da empresa.
Art. 2° Aos detentores de saldos ou créditos nas contas do
Programa de Integração Social, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do
Programa de Patrimônio do Servidor Público é assegurada a compra, com
recursos das respectivas contas, de ações representativas do capital votante, na
forma e percentuais estabelecidos pelo Codefat e pelo Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Sala da Comissão, em oU. de

AGt o

S t'D

~//.VVV"7~
ANTONIO CAMBRAIA
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTICA e REDAÇÃO

R E L A T Õ R I O

Da autoria do nobre Senador

Ju-

tahy Magalhães a proposição acima caracterizada, aprovada
com emenda,

pelo Senado

Federal,.norm~tiza

nestes

termos a ma

teria:

"

Art. 19 - f obrigatoriamente submetido

ã apreeiação

do

Congresso Nacional o Programa Federal de Desestatização da Economia'
~acional.

Art.

29 -

-

Dependerao de aprovaçao do
Congresso

~acional

jetos de privatização das

os pro-

empresas

Rú

blicas e de sociedades de economia

.
".
mlsta

o

projeto está amplamente

do e vem à apreciação desta Casa,

para revisão constitucional.

É o relatório.
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v

O T O

Concebido segundo os canones da tecnlca legislativa e insuscetlvel de reparo quanto a
dade o Projeto de Lei nQ 2.728,

juridici-

de 1989, encontra pleno res--

paldo constitucional por isso que se a Constituição exige, nos
termos dos incisos XIX e XX do artigo 37, a elaboração de lei
específica para criação de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação publica, bem assim a insti
tuição das respectivas subsidiárias e, sobretudo, a particip~
ção de qualquer delas em empresa privada implicitamente requer
a aprovação legislativa das privatizações.

o vaca, consequentemente, e favorável ao Projeto de
Lei n9 2.728,

de 1989.
I~

I

~

Sala da Comissao,
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DEPUTADO COSTA FERREIRA
RELATOR

PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Constituição e Justiça e Redação,
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei n 2 2.728/89, nos termos do parecer
do relator.
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Estiveram presentes os Senhores Deputados:
João Natal - Vice-Presidente no exercicio
da
Presidência, Bernardo Cabral, Carlos Vinagre, Hélio Manhães,
Harlan Gadelha. José Dutra. Mendes Ribeiro, Eliézer Moreira,
Michel Temer, Aloysio Chaves, Costa Ferreira, Francisco Benjamim, Juarez Marques Batista, Gerson Peres, Theodoro Mendes,
Horácio Ferraz, José Genoíno, Marcos Formiga, Plinio Martins,
Aldo Arantes, Nilson Gibson, Renato Vianna, Rosário Congro Ne
to, Sérgio Spada, Ney Lopes, Oscar corrêa, Paes Landim, sigmã
ringa Seixas, Vilson Souza, Miro Teixeira, José Melo, Alcides
Lima, Enoc Vieira, Jesualdo Cavalcanti, Egidio Ferreira Lima,
Raimundo Bezerra, Wagner Lago, José Luiz Maia e Rodrigues Pal
ma.
e agosto de 1989

Sala da Comissão,

f
'52'S1 zC<:;: 4"C.A--<-~
COSTA FERREIRA
Relator

Dep~tado

Secretaria Especial de Editoração e Publicações do Senado Federal- Brasília-DF
(08:1813912003)
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PROJETO DE LEI N.º 3.124, DE 2004
(Do Sr. Marcello Siqueira)
Altera a Lei nº 9.491, de 09 de setembro de 1997, para estabelecer a
obrigatoriedade de anuência do Congresso Nacional em cada venda de
empresa e banco público ou de economia mista.

DESPACHO:
APENSE-SE ESTE AO PL-2728/1989.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Acrescente-se o seguinte artigo à Lei nº 9.491, de 09 de
setembro de 1997:
“Art. 2º-A. As desestatizações a que se refere o artigo 2º, bem
como todas as demais previstas em lei especiais, serão objeto de prévia autorização,
caso a caso, pelo Congresso Nacional.”
Parágrafo único. Não se incluem nas exigências do caput as
alienações de participações minoritárias.
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
As privatizações têm movimentado expressiva quantidade de
recursos. Desde 1991, privatizaram-se empresas dos mais diversos setores da
economia, como o petroquímico, o siderúrgico, o de fertilizantes, o elétrico, o
ferroviário, o de mineração, o portuário, o financeiro e o de informática. Entre o valor
das vendas e o das dívidas transferidas, o Programa Nacional de Desestatização
alcançou a cifra, entre 1991 e 2002, de US$ 39,68 bilhões, segundo dados do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
As duas principais justificativas para esse programa foram a
questão fiscal e o aumento da eficiência das empresas. Do lado fiscal, os recursos de
privatização seriam destinados a amortizar a dívida pública, o que reduziria os
encargos dela decorrentes, liberando recursos para outras áreas de atuação
governamental como saúde, educação, infra-estrutura, entre outras. Além disso,
muitas estatais registravam historicamente déficits operacionais significativos, o que
exigia o aporte freqüente de recursos por parte do governo. Por esta ótica, a
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privatização também livraria o Estado de um sorvedouro dos escassos recursos
públicos.
Do lado da eficiência econômica, o diagnóstico era de que havia
sérios problemas de incentivo nas empresas estatais. Os empregados tinham
considerável estabilidade, que, embora não estivesse expressa em lei, existia de fato.
Argumentava-se que, muitas vezes, essa situação os levaria a uma postura desidiosa,
inexistindo mecanismos adequados para coibir tais práticas. De outro lado, os
administradores não sofreriam os rigores do mercado, que impõem às empresas
privadas a dura competição e os riscos de falência. Além disso, o governo
freqüentemente submeteria as empresas a decisões completamente contrárias aos
interesses delas, para atender a certos objetivos imediatos da política econômica.
Seria o caso da limitação de reajustes de preços e tarifas, do endividamento excessivo
e outras medidas utilizadas nos anos 80. O resultado de funcionários com baixo
esforço, de administradores com baixa cobrança por resultados e de interferência
governamental nas decisões das empresas seria o fraco desempenho econômicofinanceiro das estatais.
A privatização seria, portanto, uma resposta a esses desvios.
Uma vez privatizadas as companhias, empregados e administradores passariam a ser
submetidos aos rigores do mercado, tendo, portanto, que se adequar aos parâmetros
de eficiência exigidos pela competição. Além disso, o governo se auto-restringiria,
impedindo-se de impor a essas empresas políticas contrárias aos interesses delas.
Tenderia a haver, portanto, ganho de eficiência econômica.
O decorrer do tempo, no entanto, mostrou que boa parte da
argumentação em favor da privatização era falaciosa. Do lado fiscal, a despeito do
considerável volume de recursos arrecadado, houve pouco avanço. Ao contrário, o
que se assistiu foi um expressivo crescimento da dívida pública consolidada líquida
no período, já que a mesma, que representava menos de 29% do PIB em 1994, fechou
o ano de 2003 em mais de 58% do PIB, segundo dados do Banco Central. É verdade
que uma série de fatores explicam esse comportamento, como a assunção de
passivos não explicitados nas contas públicas (caso do Fundo de Compensações de
Variações Salariais, entre outros) e a elevação das taxas de juros reais sob a
justificativa principal de assegurar o controle inflacionário. O fato, todavia, é que as
privatizações foram absolutamente insuficientes para conter o crescimento do
endividamento público.
Do lado da melhoria do desempenho econômico, outra vez se
observou que boa parte dos argumentos favoráveis era falsa. A despeito de terem
havido algumas melhorias pontuais, como a ampliação da oferta de telefonia fixa e de
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celulares, muitos problemas ocorreram. Listar todos é tarefa difícil, mas não se pode
deixar de mencionar o aumento abusivo de tarifas em diversos setores, a queda da
qualidade dos serviços em várias áreas, os débitos tributários e financeiros com o
governo federal não honrados por muitas empresas, entre muitas outras mazelas que
as privatizações trouxeram.
Enfatize-se, aliás, que as privatizações se assentaram em bases
teóricas frágeis. Há inúmeros estudos que mostram a ambigüidade dos resultados
comparando a eficiência de empresas privadas e estatais. A evidência empírica
internacional conclui que mais que a propriedade, importa muito mais para explicar a
eficiência de empresas a estrutura do mercado em que atuam. Assim, mais importante
que saber se uma empresa é pública ou privada é saber se ela atual em regime
concorrencial ou monopolístico.1
Por sua vez, em nossa modesta avaliação, faltou ao Congresso
Nacional uma atuação mais firme em todo esse processo. De forma contrária, a Lei
nº 9.491, de 09 de setembro de 1997, assim como a Lei nº 8031, de 12 de abril de
1990 (antecessora e por aquela revogada), que autorizaram o Programa Nacional de
Desestatização, representaram verdadeiros cheques em branco ao Poder Executivo.
Pelas leis, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não têm – e não tiveram de
fato – qualquer participação relevante na definição das empresas a privatizar, sobre a
forma de vendê-las, sobre preço e outras questões de extrema relevância para os
interesses do povo brasileiro.
Nada mais equivocado. As estatais foram criadas com muito
sacrifício. Muitas se tornaram verdadeiros modelos de gestão. O melhor exemplo,
embora longe de ser o único, é o da Companhia Vale do Rio Doce. Grupo muito
lucrativo, grande exportador, atuando em um setor estratégico para a economia
nacional, foi privatizado por um preço extremamente baixo e não há notícias de
melhoria de sua eficiência operacional após a passagem para o setor privado.
O Projeto que ora propomos não objetiva rever o processo de
privatização. Embora consideremos que ele não seguiu uma boa direção, defendemos
que revê-lo agora representaria um erro ainda maior, pois introduziria uma
insegurança indesejável nas relações entre o Estado e a sociedade. Esta proposição
se destina, portanto, às privatizações que vierem a acontecer no futuro. Ela dá ao
Congresso Nacional o devido papel de relevo no processo. Com ele, cada privatização
será objeto de autorização específica.

Ver, por exemplo, o estudo de A. Boardman e A.Vining “Ownership and performance in competitive
environments: a comparison of the performance of private, mixed and state-owned enterprises.”
Journal of Law and Economics, nº 32. Abril de 1989.
1
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Há quem argumente que esta proposição, independente de
eventuais méritos, teria perdido a oportunidade, pois não existem mais privatizações
em vista. Esse argumento assenta-se em duas bases. De um lado, a maior parte das
estatais já foi vendida. De outro, as empresas e bancos que restaram já estão
devidamente excluídos da possibilidade de privatização pela Lei nº 9.491, de 09 de
setembro de 1997. Afirma o art. 3º dessa lei:
Art. 3º. “Não se aplicam os dispositivos desta Lei ao Banco do Brasil S.A., à
Caixa Econômica Federal, e as 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 artigo 159 e o artigo 177 da Constituição Federal, não se aplicando a vedação aqui
prevista às participações acionárias detidas por essas entidades, desde que não incida restrição legal à
alienação das referidas participações.”

Depreende-se da leitura desse artigo que boa parte das
empresas e bancos ainda estatais foram excluídos do Programa Nacional de
Desestatização.
A falta de oportunidade foi, por exemplo, a razão principal do
requerimento do Deputado José Pimentel pela declaração de prejudicialidade do
Projeto de Lei nº 2.728/1989, do Senado Federal, que também propunha a autorização
do Congresso Nacional para que as privatizações fossem realizadas. Após longa
tramitação, essa proposição foi declarada prejudicada de ofício pelo Presidente da
Comissão de Finanças e Tributação, em atendimento ao requerimento daquele
Parlamentar. A conclusão do requerimento do eminente Deputado resume o seu
argumento:
“Em face do exposto, não restam dúvidas que o PND foi implementado e
executado, praticamente em sua totalidade, primeiro sob a Lei nº 8.031/90; após, entre 1993 e 1997, sob
medidas provisórias editadas com esta finalidade, e, a partir de novembro de 1997, comandado pela Lei
nº 9.491/97. Entedemos, pois, que a apreciação, nos dias atuais, do Projeto de Lei nº 2.728/89 e dos a
ele apensados carece de oportunidade, motivo pelo qual apresentamos o presente requerimento de
prejudicialidade”.

Além disso, o Projeto de Lei de Conversão da Medida Provisória
nº 144, de dezembro de 2003, aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado
Federal (as alterações do Senado obrigarão o retorno da proposição à Câmara), exclui
expressamente do PND a empresa Centrais Elétricas Brasileiras S/A –
ELETROBRÁS, e suas controladas: Furnas Centrais Elétricas S/A, Companhia Hidro
Elétrica do São Francisco S/A – CHESF, Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A –
ELETRONORTE, e Empresa Transmissora de Energia Elétrica do Sul do Brasil S/A –
ELETROSUL e a Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica – CGTEE.
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O que sustentamos é que, embora não haja privatizações
programadas e existam até mesmo óbices legais para que a maior parcela delas
ocorra no momento, o projeto de lei aqui submetido aos meus nobres pares fixa um
procedimento a ser atendido quando orientações políticas futuras voltarem a
implementar as vendas de estatais. Com efeito, caso se revoguem os artigos das leis
que impedem as privatizações, existirá uma exigência de que cada empresa precise
de autorização específica do Congresso Nacional para que seja vendida. Será uma
prerrogativa que, uma vez estabelecida, criará grandes obstáculos para ser removida.
O momento de introdução desta salvaguarda, acreditamos, é
extremamente oportuno, uma vez que a atual composição do Parlamento Nacional e,
em especial, do Poder Executivo, é menos favorável às privatizações do que a das
três últimas legislaturas.
Ante o exposto, pedimos o apoio dos nobres colegas para o
Projeto de Lei que ora submetemos a esta Casa.
Sala das Sessões, em 11 de março de 2004.
Deputado Marcello Siqueira
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
....................................................................................................................................................
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
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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 XI com redação dada pela Emenda Constitucional nº 8, de 15/08/1995.

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens;
* Alínea a com redação dada pela Emenda Constitucional nº 8, de 15/08/1995.

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;
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 e a Defensoria Pública do
Distrito Federal e dos Territórios;
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 a execução
de serviços públicos, por meio de fundo próprio;
* Inciso XIV com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/1998.

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 XXII com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/1998.

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 concessão ou permissão, é autorizada a utilização de radioisótopos para a
pesquisa e usos medicinais, agrícolas, industriais e atividades análogas;
c) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa;
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:
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I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial
e do trabalho;
II - desapropriação;
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 e da Defensoria Pública do Distrito
Federal e dos Territórios, bem como organização administrativa destes;
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 XXVII com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/1998.

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 VI
DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO
CAPÍTULO I
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL
....................................................................................................................................................
Seção VI
Da Repartição das Receitas Tributárias
....................................................................................................................................................
Art. 159. A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer
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natureza e sobre produtos industrializados, quarenta e sete por cento na seguinte forma:
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos
Municípios;
c) três por cento, para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo
das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter
regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semiárido do Nordeste a metade dos recursos destinados à região, na forma que a lei estabelecer;
II - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, dez por
cento aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações
de produtos industrializados;
III - do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio
econômico prevista no art.177, § 4º, vinte e cinco por cento para os Estados e o Distrito Federal,
distribuídos na forma da lei, observada a destinação a que refere o inciso II, c, do referido
parágrafo.
* Inciso III acrescido pela Emenda Constitucional nº 42, de 19/12/2003.

§ 1º Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no
inciso I, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer
natureza pertencente aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos do disposto
nos arts. 157, I, e 158, I.
§ 2º A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a vinte por
cento do montante a que se refere o inciso II, devendo o eventual excedente ser distribuído entre
os demais participantes, mantido, em relação a esses, o critério de partilha nele estabelecido.
§ 3º Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte e cinco por cento dos
recursos que receberem nos termos do inciso II, observados os critérios estabelecidos no
art.158, parágrafo único, I e II.
§ 4º Do montante de recursos de que trata o inciso III que cabe a cada Estado, vinte
e cinco por cento serão destinados aos seus Municípios, na forma da lei a que se refere o
mencionado inciso.
*§ 4º acrescido pela Emenda Constitucional nº 42, de 19/12/2003.

Art. 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos
atribuídos, nesta seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, neles
compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos.
Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo não impede a União e os Estados de
condicionarem a entrega de recursos:
* § único, caput, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 29, de 13/09/2000.

I - ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias;
* Inciso I acrescido pela Emenda Constitucional nº 29, de 13/09/2000.

II - ao cumprimento do disposto no art.198, § 2º, incisos II e III.
* Inciso II acrescido pela Emenda Constitucional nº 29, de 13/09/2000.

....................................................................................................................................................
TÍTULO VII
DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA
CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA
....................................................................................................................................................
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;
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III - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das
atividades previstas nos incisos anteriores;
IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados
básicos de petróleo produzidos do 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.
§ 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.
* § 1º com redação determinada pela Emenda Constitucional nº 9, de 09/11/1995.

§ 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.
* § 2º acrescentado pela Emenda Constitucional nº 9, de 09/11/1995.

§ 3º A lei disporá sobre o transporte e a utilização de materiais radioativos no
território nacional.
* Primitivo § 2º passado para § 3º pela Emenda Constitucional nº 9, de 09/11/1995.

§ 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:
* § 4º, caput, acrescido pela Emenda Constitucional nº 33, de 11/12/2001.

I - a alíquota da contribuição poderá ser:
* Inciso I, caput, acrescido pela Emenda Constitucional nº 33, de 11/12/2001.

a) diferenciada por produto ou uso;
* Alínea a acrescida pela Emenda Constitucional nº 33, de 11/12/2001.

b)reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, não se lhe aplicando o
disposto no art.150,III, b;
* Alínea b acrescida pela Emenda Constitucional nº 33, de 11/12/2001.

II - os recursos arrecadados serão destinados:
* Inciso II, caput, acrescido pela Emenda Constitucional nº 33, de 11/12/2001.

a) ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, gás
natural e seus derivados e derivados de petróleo;
* Alínea a acrescida pela Emenda Constitucional nº 33, de 11/12/2001.

b) ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do
petróleo e do gás;
* Alínea b acrescida pela Emenda Constitucional nº 33, de 11/12/2001.

c) ao financiamento de programas de infra-estrutura de transportes.
* Alínea c acrescida pela Emenda Constitucional nº 33, de 11/12/2001.

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, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 7, de 15/08/1995.

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 com redação dada pela Emenda Constitucional nº 7, de 15/08/1995.

...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

LEI Nº 9.491, DE 9 DE SETEMBRO DE 1997
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Altera Procedimentos Relativos ao Programa
Nacional de Desestatização, Revoga a Lei nº
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 na empresa 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.
§ 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.
§ 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 art.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
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.
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§ 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.
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 à alienação das referidas participações.
Art. 4º As desestatizações serão executadas mediante as seguintes modalidades
operacionais:
I - alienação de participação societária, inclusive de controle acionário,
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 sociedade ou desativação parcial de seus empreendimentos, com
a conseqüente alienação de seus ativos;
VI - concessão, permissão ou autorização de serviços públicos.
§ 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 da Administração Federal e
Reforma do Estado acompanhar e tomar as medidas cabíveis à efetivação da liquidação da
empresa.
§ 3º Nas desestatizações executadas mediante as modalidades operacionais
previstas nos incisos I, IV, V e VI deste artigo, a licitação poderá ser realizada na modalidade
de leilão.
....................................................................................................................................................
Art. 34. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 35. Revoga-se a Lei n° 8.031, de 12 de abril de 1990, e demais disposições em
contrário.
Brasília, 9 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antônio Kandir
*Vide Medida Provisória nº 2.161-35, de 23 de agosto de 2001

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.161-35, DE 23 DE AGOSTO DE 2001
Dá nova redação a dispositivos da Lei no 9.491,
de 9 de setembro de 1997, que altera
procedimentos relativos ao Programa Nacional
de Desestatização, revoga a Lei no 8.031, de 12
de abril de 1990, e dá outras providências.
O 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 Os arts. 2o, 4o, 5o, 6o e 30, da Lei no 9.491, de 9 de setembro de 1997, passam
a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 2o ............................................................................................................
..........................................................................................................................
V - bens móveis e imóveis da União.
§ 1o ..................................................................................................................
.........................................................................................................................
c) a transferência ou outorga de direitos sobre bens móveis e imóveis da União, nos
termos desta Lei.
..........................................................................................................................
§ 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.
§ 6o A celebração de convênios ou contratos pela Secretaria do Patrimônio da União,
que envolvam a transferência ou outorga de direitos sobre imóveis da União,
obedecerá às diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Desestatização."
(NR)
"Art. 4o ............................................................................................................
..........................................................................................................................
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.
..........................................................................................................................
§ 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.
§ 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." (NR)
"Art. 5o ............................................................................................................
I - Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, na
qualidade de Presidente;
II - Chefe da Casa Civil da Presidência da República;
III - Ministro de Estado da Fazenda;
IV - Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
..........................................................................................................................
§ 8o Nas ausências ou impedimentos do Ministro de Estado do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, as reuniões do Conselho serão presididas pelo Chefe
da Casa Civil da Presidência da República.
..............................................................................................................." (NR)
"Art. 6o ............................................................................................................
I - recomendar, para aprovação do Presidente da República, meios de pagamento e
inclusão ou exclusão de empresas, inclusive instituições financeiras, serviços
públicos e participações minoritárias, bem como a inclusão de bens móveis e imóveis
da União no Programa Nacional de Desestatização;
II - ....................................................................................................................
..........................................................................................................................
g) a exclusão de bens móveis e imóveis da União incluídos no PND.
..........................................................................................................................
VII - estabelecer as condições de pagamento à vista e parcelado aplicáveis às
desestatizações de bens móveis e imóveis da União.
..........................................................................................................................
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§ 3o A desestatização de empresas de pequeno e médio portes, conforme definidas
pelo Conselho Nacional de Desestatização, poderá ser coordenada pelo
Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, da SecretariaExecutiva do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, competindo-lhe, no
que couber, as atribuições previstas no art. 18 desta Lei.
..............................................................................................................." (NR)
"Art. 30. ...........................................................................................................
..........................................................................................................................
§ 2o O Ministério Público, em tomando conhecimento dessa ação judicial ou instado
por representação, adotará as providências necessárias à determinação da
responsabilidade criminal, bem como solicitará fiscalização por parte da Receita
Federal, do Ministério do Trabalho e Emprego e do Instituto Nacional do Seguro
Social, sem prejuízo de inspeções por órgãos estaduais, distritais e municipais, no
âmbito de suas competências, com vistas à identificação dos efeitos produzidos pela
mesma operação." (NR)
Art. 2o Fica o Poder Executivo autorizado a desvincular do Fundo de Amortização
da Dívida Pública Mobiliária Federal, de que trata o art. 29 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de
1995, as ações necessárias ao cumprimento do disposto no art. 192 da Lei nº 9.472, de 16 de
julho de 1997.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 8.031, DE 12 DE ABRIL DE 1990
( Revogada pela Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997)

Cria o Programa Nacional de Desestatização, e
dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1° É instituído o Programa Nacional de Desestatização, com os seguintes
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 redução da dívida pública, concorrendo para o saneamento das
finanças do setor público;
III - permitir a retomada de investimentos nas empresas e atividades que vierem a
ser transferidas à iniciativa privada;
IV - contribuir para modernização do parque industrial do País, ampliando sua
competitividade e reforçando a capacidade empresarial nos diversos setores da economia;
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. 2° Poderão ser privatizadas, nos termos desta lei, as empresas:
I - controladas, direta ou indiretamente, pela União e instituídas por lei ou ato do
Poder Executivo; ou
II - criadas pelo setor privado e que, por qualquer motivo, passaram ao controle,
direto ou indireto, da União.
§ 1° Considera-se privatização a alienação, pela União, de direitos que lhe
assegurem, diretamente ou através de outras controladas, preponderância nas deliberações
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sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores da sociedade.
§ 2° Aplicam-se os dispositivos desta lei, no que couber, à alienação das
participações minoritárias diretas e indiretas da União, no capital social de quaisquer outras
empresas.
§ 3° Não se aplicam os dispositivos desta lei às empresas públicas ou sociedades de
economia mista que exerçam atividades de competência exclusiva da União, de acordo com os
arts. 21, 159, inciso I, alínea c e 177 da Constituição Federal, ao Banco do Brasil S.A., e, ainda,
ao órgão oficial ressegurador referido no inciso II do art.192 da Constituição Federal.
§ 4° (Vetado).
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

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.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-2728/1989.
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,
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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;
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)”
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“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)”
“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
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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 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.
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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 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 públicos2.
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 do papel do Estado e ao
desmantelamento do patrimônio e da capacidade de intervenção estatal, seja
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.
2
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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 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, requer-se,
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
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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 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;
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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.
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)
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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;
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;
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;
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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
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.
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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
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
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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;
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)
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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.
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
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Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e aos de suas subsidiárias.
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.
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,
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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
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;
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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
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.
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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:
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
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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.
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)
Art. 2º A Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 13. ..................................................................................
.........................................................................................................
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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.
..........................................................................................................
§ 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 ....................................................................................
.........................................................................................................
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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:
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
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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.
O Presidente da República , usando das atribuições que lhe confere o art. 9°, § 2º, do
Ato Institucional nº 4, de 7 de dezembro de 1966, decreta:
.......................................................................................................................................................
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
.......................................................................................................................................................
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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;
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
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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 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.
§ 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 limitarse-á à comprovação do recolhimento de quantia correspondente a 5% (cinco por cento) da
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avaliação.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 8.564, DE 2017
(Do Sr. Moisés Diniz e outros)
Estabelece que o serviço público de distribuição de energia elétrica será
prestado diretamente pela União, ou mediante autorização, concessão ou
permissão e altera a Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, para excluir
da aplicação de seus dispositivos a Amazonas Distribuidora de Energia
S.A., a Boa Vista Energia S.A., a Companhia Energética de Alagoas, a
Companhia Energética do Piauí, a Centrais Elétricas de Rondônia e a
Companhia de Eletricidade do Acre.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-6490/2016.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O serviço público de distribuição de energia elétrica será
prestado diretamente pela União, ou mediante autorização, concessão ou permissão.
Parágrafo único. A União será responsável por prestar diretamente o
serviço público de distribuição de energia elétrica nas áreas em que, no ano de 2017,
desenvolvia essa atividade por intermédio de pessoas jurídicas sob seu controle direto
ou indireto, por meio de qualquer regime, incluído o previsto no caput do art. 9º da Lei
nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013.
Art. 2º O art. 3º da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, passa a
vigorar acrescido do parágrafo único seguinte:
“Art. 3º ................................................................................
Parágrafo único. Também não se aplicam os dispositivos desta lei à
Amazonas Distribuidora de Energia S.A., à Boa Vista Energia S.A., à
Companhia Energética de Alagoas, à Companhia Energética do Piauí,
à Centrais Elétricas de Rondônia e à Companhia de Eletricidade do
Acre. (NR)”

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
As empresas Amazonas Distribuidora de Energia S.A. (Amazonas D),
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Boa Vista Energia S.A. (Boa Vista), Companhia Energética de Alagoas (Ceal),
Companhia Energética do Piauí (Cepisa), Centrais Elétricas de Rondônia (Ceron) e
Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre) são as responsáveis pela distribuição
de energia elétrica em suas respectivas Unidades da Federação. Todas elas são
controladas pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás), que, por seu turno, é
uma sociedade de economia mista, sob controle da União.
Mesmo sendo controlada pela União, a Eletrobrás decidiu, por meio
de assembleia de acionistas realizada em 22 de julho de 2016, não aprovar que as
distribuidoras sob seu controle solicitassem ao Poder Concedente a prorrogação de
suas próprias concessões, cuja exploração é a razão de existirem. Essa mesma
assembleia decidiu pela transferência do controle acionário dessas distribuidoras a
terceiros, até 31 de dezembro de 2017, ou pela liquidação das empresas, caso não
ocorra a transferência no prazo estipulado.
Assim, como não houve o interesse das distribuidoras federais na
renovação de suas concessões, em cumprimento ao disposto no artigo 9º da Lei nº
12.783/2013, em 3 de agosto de 2016, o Ministério de Minas e Energia (MME) publicou
as Portarias de números 420, 421, 422, 423, 424 e 425, designando essas empresas
responsáveis pela prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica nas
áreas em que já atuavam, com vistas a garantir a continuidade do serviço, até que
novo concessionário assuma a prestação dos serviços, ou até 31 de dezembro de
2017, o que ocorrer primeiro.3
Portanto, essas concessões não prorrogadas deverão ser licitadas,
conforme disposto no artigo 8º da Lei nº 12.783/2013. Por sua vez, a Lei nº 13.360,
de 17 de novembro de 2016, acrescentou a esse artigo 8º o § 1º-A, facultando à União
licitar as concessões não prorrogadas das distribuidoras federais simultaneamente à
transferência do controle dessas empresas, outorgando os contratos de concessão
aos novos controladores.
Dessa forma, criou-se uma situação em que apenas dois desfechos
são possíveis: as distribuidoras federais são privatizadas ou tornam-se empresas sem
objeto e são liquidadas.
Por meio deste projeto de lei, buscamos impedir que essas empresas

3

A Boa Vista Energia ficou também com a atribuição de prestar o serviço público de distribuição de energia elétrica
na área que era de responsabilidade da Companhia Energética de Roraima (CERR), sob o controle do governo
estadual, uma vez que o MME indeferiu o pedido de renovação da concessão feito pela CERR.
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 2728-A/1989

110

sejam privatizadas, incluindo-as na relação de empresas federais às quais não se
aplicam os dispositivos da Lei nº 9.491/1997, que trata do Programa Nacional de
Desestatização. Além disso, a proposta prevê que a União passe a prestar
diretamente, por intermédio de pessoas jurídicas sob seu controle direto ou indireto,
os serviços de distribuição de energia elétrica nas áreas em que as distribuidoras
federais já atuem, dispensando, assim, a realização de uma licitação para contratação
de novos concessionários.
Acreditamos que essas medidas são essenciais, que devem ser
aprovadas pelo Congresso Nacional, pelas razões que passamos a descrever.
Inicialmente, devemos lembrar que as distribuidoras de energia
elétrica estaduais foram constituídas por meio do aporte de vultosos e escassos
recursos públicos, que se justificavam em razão de objetivos de elevado interesse
público. Essas companhias tinham a finalidade construir sistemas que garantissem à
população o acesso aos grandes benefícios proporcionados pelo uso da energia
elétrica, além de promoverem a industrialização e o aumento da produtividade e
eficiência das atividades econômicas já implantadas. Dessa forma, essas estatais
proporcionaram a melhoria das condições de vida da população e o crescimento da
produção e, portanto, do produto interno bruto, dos estados brasileiros.
Ressaltamos que existe o argumento de que as empresas privadas
podem ser mais eficientes por que têm as melhores informações e capacidade
gerencial, pois buscam maximizar seus lucros. Todavia, é preciso destacar que as
decisões e escolhas do setor privado não são necessariamente bem-sucedidas,
mesmo em setores regulados. As empresas estatais podem trabalhar com as mesmas
informações e com o objetivo de lucrar, presentes na legislação societária, mas são
direcionadas também para o interesse público, como determina o art. 173 da
Constituição Federal de 1988:
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.

Além disso, justamente a busca pelo lucro, característica das
empresas no capitalismo, não traz necessariamente os melhores resultados para a
sociedade, uma vez que determinada atividade pode ser pouco lucrativa para uma
empresa, mas apresentar um retorno social muito maior do que o retorno privado.
Dificilmente as empresas privadas seriam atraídas para operar em áreas mais
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remotas ou com menor mercado consumidor, tendendo a haver concentração em
áreas mais lucrativas. A infraestrutura e a inovação são exemplos de áreas
estratégicas que não costumam receber investimentos privados suficientes para as
necessidades da sociedade, o que demanda atuação governamental, especialmente
em regiões menos atendidas.
Assim, os objetivos de desenvolvimento econômico, como o
fornecimento de infraestrutura para a criação e expansão de atividades produtivas,
podem ser buscados pelas empresas estatais, seja empresas públicas ou sociedades
de economia mista. É possível a compreensão mais aprofundada de noção de
eficiência que contemple os objetivos nacionais, para que ocorra desenvolvimento
equilibrado e sustentável, inclusive do ponto de vista regional.
No caso de atividades relacionadas a redes de infraestrutura, o
planejamento integrado ainda ganha importância fundamental e mostra a relevância
do papel do Estado. As decisões de lucro de determinadas empresas podem
prejudicar outras empresas privadas em pontos diferentes da cadeia, justificando a
regulação e a atuação direta do governo para a estratégia de expansão e
disseminação do setor.
Cabe aqui ressaltar que as Unidades da Federação em que atuam as
empresas federais de distribuição ainda carecem de decisivas medidas para fomentar
as atividades econômicas locais, especialmente a industrialização, por ainda
apresentarem desenvolvimento aquém de outras regiões do país. Nesse sentido, é
importante lembrar que o artigo 3º da Constituição Federal inclui entre os objetivos
fundamentais da República a redução das desigualdades regionais.
A visão atual do governo é privatizar o máximo possível em
infraestrutura. A ideia é tornar mais favoráveis as condições para o setor privado
adquirir ativos públicos, sob a justificativa de que o Estado ficou grande demais e gera
ineficiência. No mesmo sentido está a Proposta de Aprimoramento do Marco Legal do
Setor Elétrico, lançada pelo Ministério de Minas e Energia, que incentiva as
privatizações de estatais federais até 2019. O governo mesmo admite que custo da
energia pode subir com a privatização de usinas da Eletrobrás4. A modicidade tarifária,
que foi importante para os governos Lula e Dilma, parece ofuscada pela percepção

4

Ver artigo de Laís Lís no G1, Governo admite que custo da energia pode subir com privatização de usinas da
Eletrobras, de 06/07/2017: http://g1.globo.com/economia/noticia/governo-admite-que-custo-da-energia-podesubir-com-privatizacao-de-usinas-da-eletrobras.ghtml.
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 2728-A/1989

112

ideológica de privatizar de maneira generalizada e acelerada, sem respeitar a
realidade de empresas, de regiões ou de planejamento integrado de longo prazo.
A perspectiva de racionalização de custos para aumentar os lucros no
mais curto prazo, comum em diversas atividades privadas e bastante frequente nas
empresas privatizadas, pode ter efeito deletério na infraestrutura. Um diferencial das
empresas é a mão de obra qualificada com treinamento específico e experiência na
atividade da firma, o que traz vantagens competitivas e melhora a capacidade
produtiva e a inovação. As demissões de empregados experientes e com a memória
institucional e técnica da empresa pode comprometer a atuação empresarial. A
terceirização de diversas atividades após a privatização também pode reduzir a
eficiência no longo prazo ao não incentivar treinamento, capacitação e internalização
de competências na empresa.
Aqui cabe ressaltar que o governo federal, ao declarar que empresas
sob sua administração são inerentemente ineficientes, praticamente se compromete
a obter resultados desfavoráveis, de modo a manter-se coerente com sua própria
afirmação, tornando a previsão de ineficiência uma profecia que se auto realiza. Dessa
maneira, não é incentivada a adoção de medidas administrativas que levem ao
desempenho satisfatório das estatais que se pretende privatizar.
Consideramos, por exemplo, que a integração das empresas na
holding Eletrobrás pode trazer benefícios na gestão coordenada, na geração de
competências técnicas e inovação e na obtenção de ganhos de escala, ao passo que
a venda de empresas pode ir no sentido contrário. A China tem realizado concentração
de empresas no setor elétrico, criando gigantes estatais em expansão internacional
como a State Grid e a China Three Gorges, que estão comprando muitos ativos do
setor elétrico brasileiro. Enquanto a China e outros países desenvolvem suas
empresas nacionais e ganham mais importância na economia mundial, o mercado
interno brasileiro pode ser, de um lado, fortemente desnacionalizado, ao mesmo
tempo em que é, de outro lado, estatizado por empresas chinesas. Outra questão que
se impõe é que o controle do mercado de energia interno pode ficar com empresas
estrangeiras cujas estratégias podem não coincidir com a necessidade brasileira de
desenvolvimento econômico e social.
Junto com o controle de capital, cabe notar aspecto relacionado ao
financiamento. Outro argumento que se apresenta nas privatizações é que essas iriam
trazer mais recursos para investimentos. Isso pode não acontecer, uma vez que a
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mudança de controle pode estar associada apenas ao aproveitamento, por partes da
nova controladora, das instalações existentes para geração de maior lucro,
aumentado por demissões e terceirizações. O uso de financiamento público, por
exemplo por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), amplamente utilizado em diversas privatizações, indica outro problema, em
que são utilizados recursos públicos escassos que acabam indo para vendas do
próprio patrimônio público.
Resultados adversos do processo de privatização das empresas do
setor elétrico, empreendido, principalmente, no decorrer da década de noventa do
século vinte, foram apresentados no livro A reforma do setor elétrico no brasil e no
mundo: uma visão crítica5. Como agora se pretende reinaugurar esse processo,
acreditamos importante mencionar alguns dados e considerações contidos nessa
obra.
Segundo os autores as consequências do processo foram muito
diferentes para os acionistas que adquiriram as empresas, para os consumidores e
para os eletricitários. Concluíram que os acionistas restaram como os grandes
beneficiados, enquanto os consumidores sofreram com a redução da qualidade dos
serviços e os trabalhadores perderam grande número de empregos ou viram
aumentada a intensidade de suas cargas de trabalho.
Apuraram que os problemas que levaram a esses resultados foram
generosas políticas de distribuição de lucros, redução de recursos para investimentos,
aumentos tarifários acima da inflação, perda da memória técnica das empresas e
demissão de milhares de trabalhadores.
Alguns dados levantados são bastante ilustrativos desse cenário,
conforme mostram os seguintes trechos do item 6 do Capítulo VII da publicação,
denominado Os primeiros reflexos das privatizações já realizadas:
“Observa-se que, em todas as empresas privatizadas, os novos
controladores resolveram adotar uma generosa política de distribuição
de lucros aos acionistas, com o objetivo de reduzir o tempo de retorno
dos investimentos na privatização, como pode ser exemplificado pelos
casos da CERJ e da Light.
No caso da CERJ, o estudo dos indicadores econômico financeiros
do primeiro ano de gestão privada mostram que os acionistas foram
beneficiados pela estratégia de priorização da recuperação de perdas
5

Rosa, Luiz Pinguelli. A reforma do setor elétrico no Brasil e no mundo: uma visão crítica/ Luiz Piguelli Rosa,
Mauricio Tiomno Tolmasquim, José Claudio Linhares Pires. Rio de Janeiro: Relume Dumará: Coppe, UFRJ, 1998.
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comerciais e de renegociação de contratos com fornecedores.
Consequentemente, a receita liquida cresceu 28% em relação ao ano
anterior, tendo havido uma ampliação de 10% no número de novos
clientes durante o mesmo período. No mesmo sentido, a CERJ
apresentou um lucro líquido de R$ 28 milhões contra um prejuízo de
267 milhões em 1996. Também na Light, a prioridade do ano 1997 foi
a rápida obtenção de dividendos para os acionistas. De fato, a Light
alcançou um lucro líquido de R$ 324 milhões em 1997 (87% acima do
ano anterior).
Entretanto, se as novas políticas de gestão beneficiaram os
acionistas, seus reflexos foram bastante negativos para os
consumidores e trabalhadores. Um dos reflexos negativos desta
estratégia de priorizar a apropriação de lucros é o fato de uma maior
distribuição de dividendos reduzir o volume de capital disponível para
novos investimentos (lucros retidos).
Utilizando o exemplo da Light e da CERJ, podemos observar que o
enfoque comercial de curto prazo trouxe, como consequência,
intensas críticas e reclamações de consumidores, pois os
investimentos realizados nas redes de distribuição demonstraram-se
insuficientes para atender o crescimento da demanda no último verão,
tendo em vista que as instalações estavam sucateadas pela ausência
de investimentos nos últimos anos da gestão estatal.
Além disso, ainda sob a ótica do consumidor, as perspectivas são
de aumentos tarifários significativos. Isto porque o governo introduziu
cláusulas de indexação nos novos contratos de concessão, tal como
ocorreu nas empresas já privatizadas Escelsa, Light, CERJ, Coelba e
CPFL, dentre outras, objetivando manter as tarifas constantes em
termos reais, de forma que qualquer dos possíveis reajustes nas
tarifas de suprimento serão repassados integralmente aos
consumidores. Não é de se estranhar, portanto, que as tarifas da
CERJ e da Light, por exemplo, tenham subido 16% acima da inflação,
somente em 1997.
(...)
O mais surpreendente é que estes aumentos tarifários vêm sendo
acompanhados por uma deterioração da qualidade do atendimento
destas empresas, particularmente nos já citados casos da CERJ e da
Light.
Boa parte dos problemas enfrentados pelas concessionárias é
consequência da quebra do espírito corporativo e da memória técnica
das empresas, a partir dos planos de demissão motivada
implementados logo após as privatizações, como parte da estratégia
de ajuste dos novos investidores.
Por exemplo, os novos gestores da CERJ e da Light efetuaram, em
cada uma de suas empresas, um amplo processo de enxugamento de
pessoal, terceirizando parcelas significativas dos quadros técnicos das
empresas. No caso específico da Light, a empresa demitiu 4.100
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trabalhadores somente entre maio/96 (período da privatização) a
março/98, o que representou uma redução de 37% no quadro de
pessoal. No caso da Escelsa, a empresa tinha 2.602 empregados em
1994 e, em 1997, este número foi reduzido para 1.170. A CERJ
também não fez por menos: de 6.000 empregados em 1994, reduziu
este número para cerca de 3.000 empregados em 1998. Da mesma
forma, os novos gestores da Coelba pretendem demitir mais 300
empregados no ano de 1998, apesar da empresa ter reduzido em 40%
seu efetivo de pessoal no processo de preparação para a privatização.
Também a nova gestão da CEMIG — caracterizada pela parceria
entre os grupos norte-americanos AES e Houston que detém a terça
parte do controle acionário da empresa — vem sendo marcada pela
implementação de um enxugamento de pessoal expressivo (quase
duas mil demissões entre 1996 e 1997 — 14.500 empregados em
1996 contra 12.550 empregados em 1997) estando planejada, ainda,
a demissão de mais 500 empregados em1998.
Este processo de enxugamento tem contribuído para os já citados
problemas no fornecimento de energia nas áreas de concessão, tais
como os já citados casos da CERJ e da Light, gerando profunda
insatisfação, entre seus consumidores, sobre a qualidade dos serviços
prestados. Recentemente, a Light a CERJ foram multadas em 0,1%
do seu faturamento, passaram por processos de auditoria da ANEEL
para apuração de possíveis descumprimentos do contrato de
concessão e têm prazo de 60 dias para cumprir mais de 40
recomendações para a melhoria dos serviços, sob pena de receberem
punições gradativas (de multas ao cancelamento da concessão).
Vale acrescentar que, antes da privatização as empresas já vinham
sendo submetidas a um ajuste prévio para a venda. De fato, o conjunto
das empresas do setor elétrico brasileiro promoveu um amplo
processo de ajustes administrativos: demissões e terceirização de
suas atividades. Este processo iniciou-se previamente à privatização
das empresas e representou, por exemplo, em termos de demissões,
uma redução de 17% no número de eletricitários em todo o Brasil,
entre 1994 e 1996.”

Acrescentamos que as privatizações ainda geram o risco de que as
empresas privadas adquirentes entrem em dificuldades financeiras e prejudiquem
sobremaneira seus consumidores, pela incapacidade de manterem seus serviços
adequados.

Mesmo

que,

posteriormente,

ocorra

uma

intervenção

nas

concessionárias que estejam em tal situação, o lapso temporal inerente ao processo
é capaz de trazer danos irreversíveis aos consumidores e às economias locais.
Semelhante quadro desolador já ocorreu no caso referente ao Grupo
Rede, cuja situação de penúria, que se arrastou por muitos anos, causou grandes
prejuízos e transtornos às populações das áreas em que atuava. Em 31/08/2012, a
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Aneel viu-se forçada a decretar intervenção administrativa nas seguintes
concessionárias sob controle desse grupo empresarial: Companhia de Energia
Elétrica do Estado do Tocantins (CELTINS), Empresa Energética de Mato Grosso do
Sul (ENERSUL), Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. (CEMAT), Companhia Força
e Luz do Oeste (CFLO), Caiuá Distribuição de Energia S.A., Empresa Elétrica
Bragantina S.A. (EEB), Empresa de Distribuição de Energia Vale Paranapanema S.A.
(EDEVP) e Companhia Nacional de Energia Elétrica (CNEE). O objetivo dessa medida
drástica era, de acordo com a agência, assegurar a prestação adequada do serviço
público de distribuição de eletricidade. Apenas a Celpa, distribuidora do Estado do
Pará sob controle do grupo, pela razão de que já se encontrava em processo de
recuperação judicial, não foi incluída na intervenção.
Cabe destacar que as distribuidoras sob intervenção, à época,
atendiam a nada menos que 3.072.815 unidades consumidoras, de acordo com dados
da Aneel. Sob o aspecto financeiro, o voto do diretor responsável por orientar a
Diretoria da agência reguladora quanto à intervenção na CEMAT mostrou que o Grupo
Rede encontrava-se em situação de inadimplência setorial generalizada (R$ 664
milhões em 2/7/2012), inadimplência tributária (R$ 537 milhões em 31/3/2012) e
inadimplência com os mútuos (R$ 246 milhões em 31/3/2012, vencidos desde
31/8/2011), apresentando dificuldades para captar recursos para aporte nas
distribuidoras sob seu controle e gestão inadequada dos recursos financeiros das
concessões, tendentes a comprometer a continuidade das operações das
concessionárias, inclusive com risco de contágio aos demais agentes setoriais.
Em 2014, o processo culminou com a transferência da gestão das
companhias ao Grupo Energisa, sendo que a Celpa acabou sendo adquirida pela
empresa Equatorial Energia. Ressalta-se que, ao final das providências tomadas pela
Aneel, o grupo de trabalho GT-Intervenção concluiu pela comprovação das causas
determinantes

da

intervenção

e

recomendou

o

indiciamento

de

quatro

administradores do Grupo Rede, com a permanência do bloqueio administrativo dos
bens e direitos dos indiciados.
Assim, por todas as razões aqui expostas e com o objetivo de
interromper o processo de privatização das distribuidoras federais de energia elétrica,
que deverá causar significativos danos à população e à economia dos estados
afetados, bem como aos trabalhadores dessas estatais, contamos com o apoio dos
colegas parlamentares para sua rápida aprovação, dada a urgência requerida, uma
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vez que, segundo a imprensa6, o presidente da Eletrobrás afirmou, em 11 de agosto
último, que a companhia mantém a meta de privatizar as distribuidoras em dezembro
deste ano de 2017.
Sala das Sessões, em 13 de setembro de 2017.
Deputado MOISÉS DINIZ – PCdoB/AC
Deputado Léo de Brito – PT/AC

Deputado Carlos Andrade – PHS/RR

Deputado Paulão – PT/AL
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
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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. 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.
6

Ver Valor Econômico de 11/08/2017: Eletrobras definirá modelo de venda de distribuidoras em setembro.
Disponível
em:
http://www.valor.com.br/empresas/5077290/eletrobras-definira-modelo-de-venda-dedistribuidoras-em-setembro.
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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 VII
DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA
CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA
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
natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia
popular.
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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.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 9.491, DE 9 DE SETEMBRO DE 1997
Altera procedimentos relativos ao Programa
Nacional de Desestatização, revoga a Lei nº
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. 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)
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§ 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)
§ 4º O edital de licitação poderá prever a inversão da ordem das fases de habilitação
e julgamento, hipótese em que:
I - encerrada a fase de classificação das propostas ou de 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 mais bem 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;
IV - proclamado o resultado do certame, o objeto será adjudicado ao vencedor nas
condições técnicas e econômicas por ele ofertadas. (Parágrafo acrescido pela Medida
Provisória nº 735, de 22/6/2016, convertida e com redação dada pela Lei nº 13.360, de
17/11/2016)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 12.783, DE 11 DE JANEIRO DE 2013
Dispõe sobre as concessões de geração,
transmissão e distribuição de energia elétrica,
sobre a redução dos encargos setoriais e sobre a
modicidade tarifária; altera as Leis nºs 10.438,
de 26 de abril de 2002, 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, 9.648, de 27 de maio de
1998, 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e
10.848, de 15 de março de 2004; revoga
dispositivo da Lei nº 8.631, de 4 de março de
1993; e dá outras providências.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
DA LICITAÇÃO
Art. 8º As concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica que
não forem prorrogadas, nos termos desta Lei, serão licitadas, na modalidade leilão ou
concorrência, por até 30 (trinta) anos.
§ 1º A licitação de que trata o caput poderá ser realizada sem a reversão prévia dos
bens vinculados à prestação do serviço.
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 (trinta) anos. (Parágrafo acrescido pela
Medida Provisória nº 735, de 22/6/2016, convertida na Lei nº 13.360, de 17/11/2016)
§ 1º-B. (VETADO na Lei nº 13.360, de 17/11/2016)
§ 1º-C. Quando o prestador do serviço for pessoa jurídica sob controle direto ou
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indireto de Estado, do Distrito Federal ou de Município, é facultado à União outorgar contrato
de concessão pelo prazo de 30 (trinta) anos associado à transferência de controle da pessoa
jurídica prestadora do serviço, desde que:
I - a licitação, na modalidade leilão ou concorrência, seja realizada pelo controlador
até 28 de fevereiro de 2018;
II - a transferência de controle seja realizada até 30 de junho de 2018. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 13.360, de 17/11/2016)
§ 1º-D. A licitação de que trata o inciso I do § 1º-C poderá ser realizada pela União
mediante autorização do controlador. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.360, de 17/11/2016)
§ 2º O cálculo do valor da indenização correspondente às parcelas dos
investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou não depreciados,
utilizará como base a metodologia de valor novo de reposição, conforme critérios estabelecidos
em regulamento do poder concedente.
§ 3º Aplica-se o disposto nos §§ 1º ao 6º do art. 1º às outorgas decorrentes de
licitações de empreendimentos de geração de que trata o caput, o disposto no parágrafo único
do art. 6º, às concessões de transmissão, e o disposto no art. 7º, às concessões de distribuição.
§ 4º Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre as
indenizações a que se referem o § 2º. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.844, de 19/7/2013)
§ 5º (VETADO na Lei nº 12.844, de 19/7/2013)
§ 6º A licitação de que trata o caput poderá utilizar os critérios estabelecidos nos
incisos I e II do caput do art. 15 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, ou a combinação
dos dois critérios. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 688, de 18/8/2015,
convertida na Lei nº 13.203, de 8/12/2015)
§ 7º O pagamento pela outorga da concessão a que se refere o inciso II do caput do
art. 15 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, será denominado, para fins da licitação de
que trata o caput, bonificação pela outorga. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº
688, de 18/8/2015, convertida na Lei nº 13.203, de 8/12/2015)
§ 8º A partir de data a ser estabelecida pelo Conselho Nacional de Política
Energética - CNPE, a parcela da garantia física que não for destinada ao Ambiente de
Contratação Regulada - ACR será de livre disposição do vencedor da licitação, não se aplicando
a essa parcela o disposto nos §§ 1º a 3º do art. 1º. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória
nº 688, de 18/8/2015, convertida na Lei nº 13.203, de 8/12/2015)
§ 9º Exclusivamente na parcela da garantia física destinada ao ACR, os riscos
hidrológicos, considerado o Mecanismo de Realocação de Energia - MRE, serão assumidos
pelas concessionárias e permissionárias de distribuição do SIN, com direito de repasse à tarifa
do consumidor final. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 688, de 18/8/2015,
convertida na Lei nº 13.203, de 8/12/2015)
Art. 9º Não havendo a prorrogação do prazo de concessão e com vistas a garantir a
continuidade da prestação do serviço, o titular poderá, após o vencimento do prazo, permanecer
responsável por sua prestação até a assunção do novo concessionário, observadas as condições
estabelecidas por esta Lei.
§ 1º Caso não haja interesse do concessionário na continuidade da prestação do
serviço nas condições estabelecidas nesta Lei, o serviço será explorado por meio de órgão ou
entidade da administração pública federal, até que seja concluído o processo licitatório de que
trata o art. 8º.
§ 2º Com a finalidade de assegurar a continuidade do serviço, o órgão ou entidade
de que trata o § 1º fica autorizado a realizar a contratação temporária de pessoal imprescindível
à prestação do serviço público de energia elétrica, até a contratação de novo concessionário.
§ 3º O órgão ou entidade de que trata o § 1º poderá receber recursos financeiros
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para assegurar a continuidade e a prestação adequada do serviço público de energia elétrica.
§ 4º O órgão ou entidade de que trata o § 1º poderá aplicar os resultados
homologados das revisões e reajustes tarifários, bem como contratar e receber recursos de Conta
de Consumo de Combustíveis - CCC, Conta de Desenvolvimento Energético - CDE e Reserva
Global de Reversão - RGR, nos termos definidos pela Aneel.
§ 5º As obrigações contraídas pelo órgão ou entidade de que trata o § 1º na prestação
temporária do serviço serão assumidas pelo novo concessionário, nos termos do edital de
licitação.
§ 6º O poder concedente poderá definir remuneração adequada ao órgão ou entidade
de que trata o § 1º, em razão das atividades exercidas no período da prestação temporária do
serviço público de energia elétrica.
§ 7º Caso o titular de que trata o caput seja pessoa jurídica sob controle direto ou
indireto de Estado, do Distrito Federal ou de Município e permaneça responsável pela prestação
do serviço até a assunção do novo concessionário, poderá a União autorizar o titular a fazer uso
das prerrogativas constantes nos §§ 2º ao 6º deste artigo até a data prevista no inciso II do § 1ºC do art. 8º. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.360, de 17/11/2016)
Art. 10. O órgão ou entidade responsável pela prestação temporária do serviço
público de energia elétrica deverá:
I - manter registros contábeis próprios relativos à prestação do serviço; e
II - prestar contas à Aneel e efetuar acertos de contas com o poder concedente.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 13.360, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2016
Altera a Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, a
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº
9.648, de 27 de maio de 1998, a Lei nº 12.111,
de 9 de dezembro de 2009, a Lei nº 12.783, de
11 de janeiro de 2013, a Lei nº 9.074, de 7 de
julho de 1995, a Lei nº 7.990, de 28 de
dezembro de 1989, a Lei nº 9.491, de 9 de
setembro de 1997, a Lei nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, a Lei nº 10.848, de 15 de
março de 2004, a Lei nº 11.488, de 15 de junho
de 2007, a Lei nº 12.767, de 27 de dezembro de
2012, a Lei nº 13.334, de 13 de setembro de
2016, a Lei nº 13.169, de 6 de outubro de 2015,
a Lei nº 11.909, de 4 de março de 2009, e a Lei
nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015; e dá
outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 5º A Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 1º ....................................................................................
.........................................................................................................
§ 9º Vencido o prazo das concessões ou autorizações de geração hidroelétrica
de potência igual ou inferior a 5 MW (cinco megawatts), aplica-se o disposto
no art. 8º da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995.
.............................................................................................." (NR)
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 2728-A/1989

123

"Art. 2º A outorga de concessão e autorização para aproveitamento de
potencial hidráulico maior que 5.000 kW (cinco mil quilowatts) e inferior ou
igual a 50.000 kW (cinquenta mil quilowatts), desde que ainda não tenha sido
prorrogada e esteja em vigor quando da publicação desta Lei, poderá ser
prorrogada a título oneroso, em conformidade com o previsto no § 1º-A.
.........................................................................................................
§ 1º-A. Ao titular da outorga de que trata o caput será facultado prorrogar o
respectivo prazo de vigência por 30 (trinta) anos, nos termos da legislação
vigente para essa faixa de potencial hidráulico, desde que se manifeste nesse
sentido ao poder concedente em até 360 (trezentos e sessenta) dias após
receber a comunicação do valor do Uso de Bem Público (UBP), referida no §
1º-B, hipótese em que estará automaticamente assumindo, de forma
cumulativa, as seguintes obrigações:
I - pagamento pelo UBP informado pelo poder concedente;
II - recolhimento da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos
Hídricos (CFURH), de que trata a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989,
a partir da prorrogação da outorga, revertida integralmente ao Município de
localidade do aproveitamento e limitada, para os aproveitamentos autorizados
de potência maior que 5.000 kW (cinco mil quilowatts) e igual ou inferior a
30.000 kW (trinta mil quilowatts), a 50% (cinquenta por cento) do valor
calculado conforme estabelecido no art. 17 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de
1998.
§ 1º-B. Em no mínimo 2 (dois) anos antes do final do prazo da outorga, ou
em período inferior caso o prazo remanescente da outorga na data de
publicação desta Lei seja inferior a 2 (dois) anos, o poder concedente
informará ao titular da outorga, para os fins da prorrogação facultada no § 1ºA, o valor do UBP aplicável ao caso, que deverá atender aos princípios de
razoabilidade e de viabilidade técnica e econômica e considerar inclusive os
riscos e os tipos de exploração distintos, tanto de autoprodução, como de
produção para comercialização a terceiros, previstos na legislação.
..........................................................................................................
§ 5º O pagamento pelo UBP será revertido em favor da modicidade tarifária,
conforme regulamento do poder concedente.
§ 6º Não havendo, no prazo estabelecido no § 1º-A, manifestação de interesse
do titular da outorga em sua prorrogação, o poder concedente instaurará
processo licitatório para outorgar a novo titular a exploração do
aproveitamento." (NR)
"Art. 4º O poder concedente poderá autorizar, conforme regulamento, plano
de metas, investimentos, expansão e ampliação de usinas hidroelétricas cujas
concessões forem prorrogadas nos termos desta Lei, observado o princípio da
modicidade tarifária.
..............................................................................................." (NR)
"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
(trinta) anos.
§ 1º-B. (VETADO).
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§ 1º-C. Quando o prestador do serviço for pessoa jurídica sob controle direto
ou indireto de Estado, do Distrito Federal ou de Município, é facultado à
União outorgar contrato de concessão pelo prazo de 30 (trinta) anos associado
à transferência de controle da pessoa jurídica prestadora do serviço, desde
que:
I - a licitação, na modalidade leilão ou concorrência, seja realizada pelo
controlador até 28 de fevereiro de 2018;
II - a transferência de controle seja realizada até 30 de junho de 2018.
§ 1º-D. A licitação de que trata o inciso I do § 1º-C poderá ser realizada pela
União mediante autorização do controlador.
..............................................................................................." (NR)
"Art. 9º .....................................................................................
..........................................................................................................
§ 7º Caso o titular de que trata o caput seja pessoa jurídica sob controle direto
ou indireto de Estado, do Distrito Federal ou de Município e permaneça
responsável pela prestação do serviço até a assunção do novo concessionário,
poderá a União autorizar o titular a fazer uso das prerrogativas constantes nos
§§ 2º ao 6º deste artigo até a data prevista no inciso II do § 1º-C do art. 8º."
(NR)
"Art. 11. ...................................................................................
.........................................................................................................
§ 5º Nos primeiros 5 (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.
§ 6º Para as transferências de controle de que tratam os §§ 1º-A e 1º-C do art.
8º e § 5º deste art. 11, o poder concedente deverá definir metas de
universalização do uso da energia elétrica a serem alcançadas pelos novos
controladores.
§ 7º ( VETADO).
§ 8º (VETADO)." (NR)
Art. 6º A Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PORTARIA Nº 420, DE 3 DE AGOSTO DE 2016
O MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA, no uso das atribuições que
lheconfere o art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição, tendo em vista o disposto
na Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, nos Decretos nº 7.805, de 14 de setembro de 2012,
e nº 8.461, de 2 de junho de 2015, e o que consta do Processo nº 48500.003815/2012-88,
resolve:
Art. 1º Designar, nos termos do art. 9º , § 1º , da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de
2013, a Amazonas Distribuidora de Energia S.A., com sede na Avenida 7 de Setembro, nº
2.414, Cachoeirinha, Município de Manaus, Estado do Amazonas, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 02.341.467/0001-20, como Responsável pela Prestação do Serviço Público de Distribuição
de Energia Elétrica, com vistas a garantir a continuidade do serviço.
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Art. 2º A Prestação do Serviço de que trata o art. 1º dar-se-á nos termos e condições
estabelecidos na Portaria MME nº 388, de 26 de julho de 2016, até a assunção de novo
concessionário ou até 31 de dezembro de 2017, o que ocorrer primeiro, nas áreas
correspondentes aos Municípios no Estado do Amazonas listados a seguir: Alvarães, Amaturá,
Anamã, Anori, Apuí, Atalaia do Norte, Autazes, Barcelos, Barreirinha, Benjamin Constant,
Beruri, Boa Vista do Ramos, Boca do Acre, Borba, Caapiranga, Canutama, Carauari, Careiro,
Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Eirunepé, Envira, Fonte Boa, Guajará, Humaitá, Ipixuna,
Iranduba, Itacoatiara, Itamarati, Itapiranga, Japurá, Juruá, Jutaí, Lábrea, Manacapuru,
Manaquiri, Manaus, Manicoré, Maraã, Maués, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Novo Airão,
Novo Aripuanã, Parintins, Pauini, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santa Isabel do Rio
Negro, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença, São Sebastião
do Uatumã, Silves, Tabatinga, Tapauá, Tefé, Tonantins, Uarini, Urucará e Urucurituba.
Art. 3º O Reajuste Tarifário ocorrerá de modo ordinário com periodicidade anual,
a partir de 1º de novembro de 2016, exceto nos anos em que ocorra Revisão Tarifária.
Art. 4º A Revisão Tarifária será procedida em 31 de agosto de 2017.
Art. 5º Aplicam-se à Prestação do Serviço de que trata esta Portaria a legislação e a
regulamentação relativas ao Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, a legislação
superveniente e complementar, as normas e regulamentos expedidos pelo Poder Concedente e
pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO COELHO FILHO

PORTARIA Nº 421, DE 3 DE AGOSTO DE 2016
O MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição, tendo em vista o disposto
na Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, nos Decretos nº 7.805, de 14 de setembro de 2012,
e nº 8.461, de 2 de junho de 2015, e o que consta do Processo nº 48500.003692/2012-85,
resolve:
Art. 1º Designar, nos termos do art. 9º, § 1º , da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de
2013, a Companhia de Eletricidade do Acre, com sede na Rua Valério Magalhães, nº 226,
Bosque, Município de Rio Branco, Estado do Acre, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
04.065.033/0001-70, como Responsável pela Prestação do Serviço Público de Distribuição de
Energia Elétrica, com vistas a garantir a continuidade do serviço.
Art. 2º A prestação do serviço de que trata o art. 1º dar-se-á:
I - nas áreas estabelecidas na Resolução ANEEL nº 338, de 30 de agosto de 2000,
publicada no Diário Oficial da União em 31 de agosto de 2000; e
II - nos termos e condições estabelecidos na Portaria MME nº 388, de 26 de julho
de 2016, até a assunção de novo concessionário ou até 31 de dezembro de 2017, o que ocorrer
primeiro.
Art. 3º O Reajuste Tarifário ocorrerá de modo ordinário com periodicidade anual,
a partir de 30 de novembro de 2016, exceto nos anos em que ocorra Revisão Tarifária.
Art. 4º A Revisão Tarifária será procedida em 31 de agosto de 2017.
Art. 5º Aplicam-se à Prestação do Serviço de que trata esta Portaria a legislação e a
regulamentação relativas ao Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, a legislação
superveniente e complementar, as normas e regulamentos expedidos pelo Poder Concedente e
pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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FERNANDO COELHO FILHO

PORTARIA Nº 422, DE 3 DE AGOSTO DE 2016
O MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição, tendo em vista o disposto
na Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, nos Decretos nº 7.805, de 14 de setembro de 2012,
e nº 8.461, de 2 de junho de 2015, e o que consta do Processo nº 48500.004103/2012-86,
resolve:
Art. 1º Designar, nos termos do art. 9º , § 1º, da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de
2013, a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, com sede na Avenida dos Imigrantes,
nº 4.137, Setor Industrial, Município de Porto Velho, Estado de Rondônia, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 05.914.650/0001-66, como Responsável pela Prestação do Serviço Público de
Distribuição de Energia Elétrica, com vistas a garantir a continuidade do serviço.
Art. 2º A Prestação do Serviço de que trata o art. 1º dar-se-á nos termos e condições
estabelecidos na Portaria MME nº 388, de 26 de julho de 2016, até a assunção de novo
concessionário ou até 31 de dezembro de 2017, o que ocorrer primeiro, nas áreas
correspondentes aos Municípios no Estado de Rondônia listados a seguir: Alta Floresta
D’Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Alto Paraíso, Alvorada D’Oeste, Ariquemes, Buritis, Cabixi,
Cacaulândia, Cacoal, Campo Novo de Rondônia, Candeias do Jamari, Castanheiras, Cerejeiras,
Chupinguaia, Colorado do Oeste, Corumbiara, Costa Marques, Cujubim, Espigão D’Oeste,
Governador Jorge Teixeira, Guajará-Mirim, Itapuã do Oeste, Jaru, Ji-Paraná, Machadinho
D’Oeste, Ministro Andreazza, Mirante da Serra, Monte Negro, Nova Brasilândia D’Oeste,
Nova Mamoré, Nova União, Novo Horizonte do Oeste, Ouro Preto do Oeste, Parecis, Pimenta
Bueno, Pimenteiras do Oeste, Porto Velho, Presidente Médici, Primavera de Rondônia, Rio
Crespo, Rolim de Moura, Santa Luzia D’Oeste, São Felipe D’Oeste, São Francisco do Guaporé,
São Miguel do Guaporé, Seringueiras, Teixeirópolis, Theobroma, Urupá, Vale do Anari, Vale
do Paraíso e Vilhena.
Art. 3º O Reajuste Tarifário ocorrerá de modo ordinário com periodicidade anual,
a partir de 30 de novembro de 2016, exceto nos anos em que ocorra Revisão Tarifária.
Art. 4º A Revisão Tarifária será procedida em 31 de agosto de 2017.
Art. 5º Aplicam-se à Prestação do Serviço de que trata esta Portaria a legislação e a
regulamentação relativas ao Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, a legislação
superveniente e complementar, as normas e regulamentos expedidos pelo Poder Concedente e
pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO COELHO FILHO

PORTARIA Nº 423, DE 3 DE AGOSTO DE 2016
O MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição, tendo em vista o disposto
na Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, nos Decretos nº 7.805, de 14 de setembro de 2012,
e nº 8.461, de 2 de junho de 2015, e o que consta do Processo nº 48500.003691/2012-31,
resolve:
Art. 1º Designar, nos termos do art. 9º, § 1º , da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de
2013, a Companhia Energética do Piauí - CEPISA, com sede na Avenida Maranhão, nº 759,
Centro-Sul, Município de Teresina, Estado do Piauí, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
06.840.748/0001-89, como Responsável pela Prestação do Serviço Público de Distribuição de
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Energia Elétrica, com vistas a garantir a continuidade do serviço.
Art. 2º A prestação do serviço de que trata o art. 1º dar-se-á:
I - nas áreas estabelecidas na Resolução ANEEL nº 295, de 19 de outubro de 1999,
publicada no Diário Oficial da União de 20 de outubro de 1999; e
II - nos termos e condições estabelecidos na Portaria MME nº 388, de 26 de julho
de 2016, até a assunção de novo concessionário ou até 31 de dezembro de 2017, o que ocorrer
primeiro.
Art. 3º O Reajuste Tarifário ocorrerá de modo ordinário com periodicidade anual,
a partir de 28 de setembro de 2016, exceto nos anos em que ocorra Revisão Tarifária.
Art. 4º A Revisão Tarifária será procedida em 31 de agosto de 2017.
Art. 5º Aplicam-se à Prestação do Serviço de que trata esta Portaria a legislação e a
regulamentação relativas ao Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, a legislação
superveniente e complementar, as normas e regulamentos expedidos pelo Poder Concedente e
pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO COELHO FILHO

PORTARIA Nº 424, DE 3 DE AGOSTO DE 2016
O MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição, tendo em vista o disposto
na Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, nos Decretos nº 7.805, de 14 de setembro de 2012,
e nº 8.461, de 2 de junho de 2015, e o que consta do Processo nº 48500.003812/2012-44,
resolve:
Art. 1º Designar, nos termos do art. 9º, § 1º , da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de
2013, a Companhia Energética de Alagoas - CEAL, com sede na Avenida Fernandes Lima, nº
3.349, Gruta de Lourdes, Município de Maceió, Estado de Alagoas, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 12.272.084/0001-00, como Responsável pela Prestação do Serviço Público de Distribuição
de Energia Elétrica, com vistas a garantir a continuidade do serviço.
Art. 2º A prestação do serviço de que trata o art. 1º dar-se-á:
I - nas áreas estabelecidas na Resolução ANEEL nº 353, de 18 de novembro de
1998, publicada no Diário Oficial da União de 19 de novembro de 1998; e
II - nos termos e condições estabelecidos na Portaria MME nº 388, de 26 de julho
de 2016, até a assunção de novo concessionário ou até 31 de dezembro de 2017, o que ocorrer
primeiro.
Art. 3º O Reajuste Tarifário ocorrerá de modo ordinário com periodicidade anual,
a partir de 28 de setembro de 2016, exceto nos anos em que ocorra Revisão Tarifária.
Art. 4º A Revisão Tarifária será procedida em 31 de agosto de 2017.
Art. 5º Aplicam-se à Prestação do Serviço de que trata esta Portaria a legislação e a
regulamentação relativas ao Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, a legislação
superveniente e complementar, as normas e regulamentos expedidos pelo Poder Concedente e
pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO COELHO FILHO

PORTARIA Nº 425, DE 3 DE AGOSTO DE 2016
O MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA, no uso das atribuições que
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lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição, tendo em vista o disposto
na Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, nos Decretos nº 7.805, de 14 de setembro de 2012,
e nº 8.461, de 2 de junho de 2015, e o que consta do Processo nº 48500.003891/2012-93,
resolve:
Art. 1º Designar, nos termos do art. 9º, § 1º , da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de
2013, a Boa Vista Energia S.A., com sede na Avenida Capitão Ene Garcez, nº 691, Município
de Boa Vista, Estado de Roraima, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.341.470/0001-44, como
Responsável pela Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, com vistas
a garantir a continuidade do serviço nas áreas estabelecidas:
I - na Portaria MME nº 920, de 5 de novembro de 1969, publicada no Diário Oficial
da União de 3 de novembro de 1969 e retificada no Diário Oficial da União de 12 de janeiro de
1970; e
II - na Resolução ANEEL nº 54, de 8 de fevereiro de 2001, publicada no Diário
Oficial da União de 9 de fevereiro de 2001.
Art. 2º A Prestação do Serviço de que trata o art. 1º dar-se-á nos termos e condições
estabelecidos na Portaria MME nº 388, de 26 de julho de 2016, até a assunção de novo
concessionário ou até 31 de dezembro de 2017, o que ocorrer primeiro.
Art. 3º O Reajuste Tarifário ocorrerá de modo ordinário com periodicidade anual,
a partir de 1º de novembro de 2016, exceto nos anos em que ocorra Revisão Tarifária.
Art. 4º A Revisão Tarifária será procedida em 31 de agosto de 2017.
Art. 5º Aplicam-se à Prestação do Serviço de que trata esta Portaria a legislação e a
regulamentação relativas ao Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, a legislação
superveniente e complementar, as normas e regulamentos expedidos pelo Poder Concedente e
pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO COELHO FILHO

PROJETO DE LEI N.º 10.444, DE 2018
(Da Sra. Erika Kokay)
Altera dispositivos da Lei 9.491, de 9 de setembro de 1997, que dispõe
sobre procedimentos relativos ao Programa Nacional de Desestatização.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-6490/2016.
O CONGRESSO NACIONAL decreta
Art. 1º O art. 3 da Lei n 9.491, de 9 de setembro de 1997, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. .......................................................................
Parágrafo único. No caso de alienações de participações acionárias ou
de subsidiárias da Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, não serão
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objeto de desestatização integral as atividades que sejam diretamente
vinculadas ou essenciais ao cumprimento do objeto social da controladora.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A presente proposta visa evitar a tentativa de privatização da Caixa Econômica
Federal considerada uma empresa que tem um papel estratégico para o Estado e
cumpre uma função social de enorme relevância.
O projeto de lei da nova redação ao caput do art. 3 da Lei n 9.491, de 9 de
setembro de 1997, no sentido de impedir que as subsidiárias ou controladas pela
Caixa e pelo Banco do Brasil venham a ser privatizadas, mediante a aplicação de
procedimentos relativos ao Programa Nacional de Desestatização.
A Caixa e o Banco do Brasil têm, em muitas de suas subsidiárias, parceiros
fundamentais para o cumprimento de seus objetivos sociais e que, por isso mesmo,
não podem ser privatizadas. A tese é a de que, se a lei protege a empresa
controladora, deve também proteger as controladas, evitando-se que subsidiárias
venham a assumir funções da matriz que possam ser privatizadas, resultando numa
“privatização disfarçada” da empresa controladora.
Destacamos abaixo dados importantes sobre a Caixa:
A Caixa Econômica Federal tem um papel importante no desenvolvimento
econômico e social do Brasil. Difícil encontrar um cidadão que não tenha alguma
relação com o banco, seja devido ao PIS, FGTS, casa própria, poupança, penhor,
programas sociais. Isso só é possível porque a Caixa é 100% pública. Essa é uma
característica da qual os brasileiros não podem e não vão abrir mão.
Eu seus 156 anos de história, a Caixa presenciou transformações que
marcaram o dia a dia do Brasil. Acompanhou mudanças de regimes políticos e
participou do processo de urbanização e industrialização do país. Como resultado
disso, consolidou-se como um banco público de grande porte, sólido e moderno, com
atuação destacada na área de responsabilidade social. Apesar de alguns percalços
no decorrer dessa trajetória, nunca deixou de lado a sua característica original: ser a
Caixa que serve aos cidadãos e ao país.
No período entre 1995 e 2002, o banco e outras empresas públicas foram
preparados para a privatização. Graças à resistência dos milhares de empregados e
da sociedade em geral, tal ameaça foi barrada. A partir de 2003, as instituições
reassumiram funções que as tornaram imprescindíveis para o desenvolvimento do
Brasil e da população, sobretudo na execução de políticas públicas voltadas para os
mais carentes.
Agora, mais uma vez, a Caixa a serviço dos brasileiros, está seriamente
ameaçada por planos para fatia-la e privatizá-la. Ela não pode deixar de ser o banco
da habitação popular, do saneamento, da poupança, do FIES, do Bolsa Família, das
loterias e dos municípios. Isso só é possível com a manutenção do seu caráter 100%
público. Às instituições privadas não interessa o papel social desempenhado pela
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Caixa.
Diante de todo o exposto, contamos com a aprovação dos nobres pares para
que a presente matéria seja aprovada.
Sala das Sessões, em 19 de junho de 2018.
Deputada ERIKA KOKAY – PT/DF
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 9.491, DE 9 DE SETEMBRO DE 1997
Altera procedimentos relativos ao Programa
Nacional de Desestatização, revoga a Lei nº
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:
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 2728-A/1989

131

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
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.
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§ 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)
§ 4º O edital de licitação poderá prever a inversão da ordem das fases de habilitação
e julgamento, hipótese em que:
I - encerrada a fase de classificação das propostas ou de 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 mais bem 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;
IV - proclamado o resultado do certame, o objeto será adjudicado ao vencedor nas
condições técnicas e econômicas por ele ofertadas. (Parágrafo acrescido pela Medida
Provisória nº 735, de 22/6/2016, convertida e com redação dada pela Lei nº 13.360, de
17/11/2016)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 10.445, DE 2018
(Da Sra. Erika Kokay)
Veda mudança estatutária com a finalidade de abertura do capital da
Caixa Econômica Federal.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-6490/2016.
O CONGRESSO NACIONAL decreta
Art. 1º Fica vedada mudança estatutária com a finalidade de abertura do
capital social da Caixa Econômica Federal por deliberação de seus órgãos de
direção ou assembleia geral.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A presente proposta pretende salvaguardar a Caixa Econômica Federal como
empresa 100% pública. A medida é mais uma iniciativa de minha autoria para evitar a
tentativa de privatização da Caixa que desta vez busca fazer por meio de mudança
estatutária pelo Conselho Administrativo da empresa ou por mera decisão de sua
“assembleia geral”, órgão por definição ilegítimo, pois não se trata de sociedade por
ações.
Consideramos que a Caixa Econômica, para se tornar uma Sociedade Anônima
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 2728-A/1989

133

(SA), tem de ter uma legislação específica. Portanto, a iniciativa não possui amparo
legal.
Destacamos abaixo dados importantes sobre a Caixa:
A Caixa Econômica Federal tem um papel importante no desenvolvimento
econômico e social do Brasil. Difícil encontrar um cidadão que não tenha alguma
relação com o banco, seja devido ao PIS, FGTS, casa própria, poupança, penhor,
programas sociais. Isso só é possível porque a Caixa é 100% pública. Essa é uma
característica da qual os brasileiros não podem e não vão abrir mão.
Eu seus 156 anos de história, a Caixa presenciou transformações que
marcaram o dia a dia do Brasil. Acompanhou mudanças de regimes políticos e
participou do processo de urbanização e industrialização do país. Como resultado
disso, consolidou-se como um banco público de grande porte, sólido e moderno, com
atuação destacada na área de responsabilidade social. Apesar de alguns percalços
no decorrer dessa trajetória, nunca deixou de lado a sua característica original: ser a
Caixa que serve aos cidadãos e ao país.
No período entre 1995 e 2002, o banco e outras empresas públicas foram
preparados para a privatização. Graças à resistência dos milhares de empregados e
da sociedade em geral, esse projeto foi barrado. A partir de 2003, as instituições
reassumiram funções que as tornaram imprescindíveis para o desenvolvimento do
Brasil e da população, sobretudo na execução de políticas públicas voltadas para os
mais carentes.
Agora, mais uma vez, a Caixa a serviço dos brasileiros está seriamente
ameaçada por planos para fatia-la e privatiza-la. Ela não pode deixar de ser o banco
da habitação popular, do saneamento, da poupança, do FIES, do Bolsa Família, das
loterias e dos municípios. Isso só é possível com a manutenção do seu caráter 100%
público. Às instituições privadas não interessa o papel social desempenhado pela
Caixa.
Contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação da matéria.
Sala da Comissão, em 19 de junho de 2018.
Deputada ERIKA KOKAY – PT/DF

PROJETO DE LEI N.º 10.470, DE 2018
(Da Sra. Erika Kokay)
Dispõe sobre regras específicas para abertura do capital social,
privatização ou extinção de empresa pública ou sociedade de economia
mista para garantir transparência e ampla participação da população e dá
outras providências.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-6490/2016.
O CONGRESSO NACIONAL decreta
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Art. 1º A abertura do capital social, privatização ou extinção de empresa
pública ou sociedade de economia mista observará os seguintes requisitos:
I – autorização prévia em lei específica, que deverá expressamente
dispor sobre as razões de interesse público que a determinem;
II – realização prévia audiência pública presencial na capital do Estado
onde se situar a sede da empresa estatal, convocada com antecedência não
inferior a trinta dias e assegurada a ampla divulgação do ato convocatório;
III – realização de consulta pública, mediante plebiscito, assegurada a
manifestação dos cidadãos quanto à conveniência e oportunidade da medida
proposta, em prazo não inferior a sessenta dias, e assegurada o acesso a toda
a documentação que embasa a proposta e a ampla divulgação da
disponibilização da consulta pública;
IV – manifestação prévia do Conselho de Políticas Públicas com
competência sobre a área de atuação da empresa estatal;
V - manifestação prévia e fundamentada do Tribunal de Contas da União
e da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público
Federal.
VI – manifestação prévia dos órgãos reguladores relacionados à atuação
da empresa estatal e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica –
Cade, quanto aos seus impactos na prestação de serviços e aos aspectos
concorrenciais no respectivo setor de atividades.
Art. 2º A Lei que autorizar a privatização, mediante alienação de ações
de empresa pública e sociedade de economia mista, estabelecerá a exigência
de cumprimento de metas de qualidade do serviço de atendimento aos
objetivos sociais inspiradores da constituição da entidade.
Art. 3º Para assegurar a salvaguarda do conhecimento público das
condições em que se dará a alienação de controle acionário de empresa
estatal, a Lei específica de que trata o art. 1º assegurará a ampla divulgação
das informações e fundamentos adotados para a justificação da medida, e,
ainda:
a) da justificativa da abertura do capital social, privatização de empresa
pública ou sociedade de economia mista, indicando o percentual do capital
social da empresa a ser alienado, conforme o caso;
b) ativo e passivo de curto e de longo prazo;
c) situação econômico-financeira, especificando lucros ou prejuízos,
endividamento interno e externo, nos cinco últimos exercícios;
d) 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;
e) sumário dos estudos de avaliação;
f) critério de fixação do valor de alienação, com base nos estudos de
avaliação;
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g) modelagem de venda e valor mínimo da participação a ser alienada;
h) a indicação, se for o caso, de que será criada ação de classe especial
e os poderes nela compreendidos.
Art. 4º. Os recursos oriundos da alienação de ações, da privatização de
empresa estatal ou da alienação de seu patrimônio serão destinados,
exclusivamente, a:
I – aumento do seu capital social, quando o controle do capital social
permanecer na esfera da Administração direta ou indireta da União;
II – investimentos em saúde, educação, habitação, saneamento,
transporte público e segurança pública, vedado o remanejamento de recursos
já alocadas a essas finalidades para outras áreas a fim de compensar o aporte
decorrente do disposto no “caput”;
III – obras de recuperação de áreas sujeitas a desastres naturais, ou
atingidas por calamidade pública.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
O debate sobre o patrimônio público deve ser norteado por meio de regras
específicas que garantam transparência e ampla participação da população brasileira.
Nesse sentido, propomos o presente projeto de lei que se espelhou na
iniciativa do nobre deputado Pedro Uczai (PT-SC) e outros que protocolaram uma
Proposta de Emenda à Constituição (PEC 248/2013) que estabelece que a alienação
de patrimônio público da União mediante transferência do controle acionário de
empresas estatais estará sujeita à aprovação popular prévia, por meio de plebiscito.
Assim, faz-se necessária a participação da população, por meio de plebiscito,
por exemplo, na decisão de se privatizar ou não determinado ente estatal, já que a
própria Constituição Federal, no parágrafo único do art. 1º, declara expressamente
que “todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, ou
diretamente”. E o plebiscito é uma forma de atuação direta do povo nas decisões
políticas e administrativas.
A proposta visa fortalecer a soberania popular e a transparência em relação
aos processos de abertura do capital social, privatização ou extinção de empresa
pública ou sociedade de economia mista.
A consulta legislativa e popular, conhecimento público e metas de qualidade
do serviço de atendimento aos objetivos sociais são regras exigidas para qualquer
tentativa de sociedade à abertura do capital social, privatização ou extinção de
empresa pública ou sociedade de economia mista.
Pelo exposto, contamos com a aprovação dos nobres pares para que a
presente matéria seja aprovada.
Sala das Sessões, em 20 de junho de 2018.
Deputada ERIKA KOKAY – PT/DF
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PROJETO DE LEI N.º 10.608, DE 2018
(Dos Srs. Jô Moraes e Orlando Silva)
Determina a necessidade de lei específica para alienação ou
transferência de ação de classe especial de propriedade da União.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-6490/2016.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As ações de classe especial de propriedade da União são inalienáveis
sem que lei específica a autorize.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
As ações de classe especial (Golden Share) tem poder de veto sobre as decisões de
natureza estratégica, prevalecendo sobre as deliberações da assembleia de acionistas.
A ação de classe especial foi instituída pela Lei 8.031, de abril de 1990, em seu art. 6º,
inciso XIII. Essa Lei foi revogada pela Lei 9.49, de setembro de 1997, mas aqui manteve a
existência da ação de classe especial nos mesmos termos da Lei revogada, nesses termos:
“Art. 6º Compete ao Conselho Nacional de Desestatização:
II - aprovar, exceto quando se tratar de instituições financeiras:
d) a criação de ação de classe especial, a ser subscrita pela União;”
Ao ser subscrita, a Golden Share se integra ao patrimônio da União e – assim como
qualquer outra bem do patrimônio público – só pode ser alienada, cedida ou transferida
mediante a autorização de do Poder Legislativo em lei específica.
A necessidade de lei específica para alienação de patrimônio é um regra geral e que
vem se procedendo desde a Constituinte de 1988. A recente decisão do Ministro
Ricardo Lewandowski, interpretando o inciso XIX do art. 37 da Constituição, determina que
ser necessário uma lei específica para alienar empresa pública ou de sociedade mista e suas
subsidiárias sejam alienadas, por não poder uma Lei geral se sobrepor a lei específica.
Essa interpretação constitucional aplica-se com maior força à alienação de Golden
Share.
Por essas razões, pedimos aos parlamentares o apoio e aprovação deste Projeto de
Lei.
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Sala das Sessões, em 11 de julho de 2018.
Deputada JÔ MORAES
PCdoB-MG

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 III
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO VII
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Seção I
Disposições Gerais
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (“Caput” do
artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que
preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;
(Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade
do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Inciso com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma
vez, por igual período;
IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele
aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade
sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;
V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de
cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos
casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de
direção, chefia e assessoramento; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19,
de 1998)
VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;
VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei
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específica; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas
portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender
a necessidade temporária de excepcional interesse público;
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art.
39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa
em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;
(Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos
públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato
eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória,
percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra
natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos
Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo,
o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio
dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco
centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério
Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos; (Inciso com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 41, de 2003)
XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não
poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;
XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias
para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público; (Inciso com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão
computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores; (Inciso com
redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são
irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II,
153, III, e 153, § 2º, I; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando
houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:
(“Caput” do inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões
regulamentadas; (Alínea com redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 2001)
XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange
autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e
sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público; (Inciso com redação dada
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XVIII - a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas
áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na
forma da lei;
XIX – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a
instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei
complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação; (Inciso com redação dada
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XX - depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias
das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em
empresa privada;
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras
e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade
de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,
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mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as
exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações.
XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de
carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão
de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais,
na forma da lei ou convênio. (Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 42, de 2003)
§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo
constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos.
§ 2º A não-observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato
e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.
§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública
direta e indireta, regulando especialmente:
I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas
a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna,
da qualidade dos serviços;
II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de
governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII;
III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo,
emprego ou função na administração pública. (Parágrafo com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário,
na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer
agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de
ressarcimento.
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
§ 7º A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou
emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas.
(Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da
administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus
administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para
o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre:
I - o prazo de duração do contrato;
II - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e
responsabilidade dos dirigentes;
III - a remuneração do pessoal. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998)
§ 9º O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas e às sociedades de
economia mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral.
(Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes
do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública,
ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos
em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. (Parágrafo acrescido pela
Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o
inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. (Parágrafo
acrescido pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
§ 12. Para os fins do disposto no inciso XI do caput deste artigo, fica facultado aos
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Estados e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas
Constituições e Lei Orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos Desembargadores do
respectivo Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento
do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto
neste parágrafo aos subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores.
(Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no
exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições: (“Caput” do artigo com
redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de
seu cargo, emprego ou função;
II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função,
sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;
III - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários,
perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo
eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior;
IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo,
seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por
merecimento;
V - para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão
determinados como se no exercício estivesse.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 8.031, DE 12 DE ABRIL DE 1990

Revogada pela Lei Ordinária nº 9491 de 9 de Setembro de 1997.
Cria o Programa Nacional de Desestatização, e
dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 6º Compete à Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização:
I - propor ao Presidente da República a inclusão de empresas no Programa Nacional
de Desestatização;
II - propor ao Presidente da República a instituição pública a ser designada gestora
do Fundo Nacional de Desestatização;
III - submeter, anualmente, ao Presidente da República o cronograma de execução
do Programa Nacional de Desestatização;
IV - divulgar o cronograma de execução do Programa Nacional de Desestatização;
V - coordenar, supervisionar e fiscalizar a execução do Programa Nacional de
Desestatização;
VI - aprovar ajustes de natureza operacional, contábil ou jurídica, bem como o
saneamento financeiro de empresas, que sejam necessários à implantação dos processos de
alienação;
VII - aprovar as condições gerais de venda das ações representativas do controle
acionário, das participações minoritárias e de outros bens e direitos, aí se incluindo o preço
mínimo dos bens ou valores mobiliários a serem alienados;
VIII - aprovar a destinação dos recursos provenientes das alienações, previstas no
art. 15;
IX - aprovar as formas de pagamento das alienações previstas no art. 16;
X - deliberar sobre o disposto no inciso X do art. 13;
XI - fiscalizar a estrita observância dos princípios e regras consagrados nesta lei e
assegurar a rigorosa transparência dos processos de alienação, nos termos do art. 11;
XII - apreciar as prestações de contas de instituição gestora do Fundo Nacional de
Desestatização relativas a cada processo;
XIII - sugerir a criação de ações de classe especial e as matérias que elas
disciplinarão, nas condições fixadas nos §§ 1° e 2° deste artigo;
XIV - expedir normas e resoluções necessárias ao exercício de sua competência;
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XV - publicar relatório anual detalhado de suas atividades e resultados, contendo,
necessariamente, as seguintes informações:
a) relação das empresas a serem privatizadas e das já privatizadas;
b) justificativa da privatização, indicando o percentual do capital com direito a voto
em geral, alienado ou a ser alienado;
c) data e ato que determinou a constituição de empresa originalmente estatal ou
data, ato e motivos de sua estatização;
d) passivo da empresa, seu desdobramento no tempo, indicando os responsáveis
pelo passivo após a privatização;
e) situação econômico-financeira de cada empresa, resultados operacionais dos
últimos três exercícios: endividamento interno e externo, pagamentos de dividendos ao Tesouro
Nacional e recebimento de recursos do Governo Federal e patrimônio líquido;
f) indicação da utilização dos recursos obtidos ou a obter com a privatização;
g) informação sobre a existência de controle de preços sobre produtos e serviços da
empresa e sua variação nos últimos exercícios, comparados com os índices de inflação;
h) descrição do volume de investimentos feitos pelo Governo Federal ou suas
entidades na empresa e retorno financeiro da privatização;
i) número de empregados e perspectiva de manutenção no número de empregados
após a privatização;
j) resumo do estudo econômico e avaliação da empresa: preço total e valor da ação;
e
l) especificação da forma operacional da privatização e sua justificação, com
explicação da exclusão da pulverização de ações, quando for o caso.
§ 1º (VETADO).
§ 2º A ação de classe especial somente poderá ser subscrita pela União.
Art. 7º A privatização de empresas que prestam serviços públicos, efetivada
mediante uma das modalidades previstas no art. 4°, pressupõe a delegação, pelo Poder Público,
da concessão ou permissão do serviço objeto da exploração, observada a legislação específica.
Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, fica estipulado o prazo de
sessenta dias, contados do ato que determinar a privatização da empresa, para a elaboração,
pelo poder concedente, das condições e regulamentos específicos, que deverão ser observados
pelo concessionário ou permissionário.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 1.917, DE 2019
(Do Sr. Felipe Carreras)
Altera a Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, para determinar
reaplicação dos valores arrecadados no Programa Nacional de
Desestatização.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-6078/1990.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º. Inclua-se o §5º no artigo 4º da Lei nº 9.491, de 9 de setembro
de 1997, com a seguinte redação:
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 2728-A/1989

142

“Art. 4º ...................................
...............................................
§ 5º Nas desestatizações executadas mediante as
modalidades operacionais previstas nos incisos I, IV,
V, VI e VII deste artigo fica destinado cem por cento
do valor liquido arrecadado pela União para
investimentos em Infraestrutura na unidade da
Federação em que se situa o equipamento ou
aparelho desestatizado.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
A Lei nº 9.496/1997 cria o Programa Nacional de Desestatização que permite à União
privatizar diversas empresas públicas. Estas empresas, apesar de serem de
propriedade da União, não deixam de ser de interesse e propriedade dos cidadãos.
A estatização de empresas públicas causa grande impacto sobre a população. O
primeiro deles é o desemprego, pois há corte de cargos e incentivo à demissão
voluntária. Esses servidores são substituídos por funcionários terceirizados, em menor
quantidade, que custam menos aos empregadores e têm menos benefícios
trabalhistas. Desta forma as empresas conseguem aumentar seus lucros.
Quando públicas, as empresas são sustentadas por meio da arrecadação de
impostos. Ao serem privatizadas, todos os custos são dos novos administradores que
continuam recebendo, no entanto, subsídios do Governo, e a população continua a
pagar os mesmos impostos. Não há redução.
As empresas públicas têm como objetivo primeiro universalizar os serviços. Levar
eletricidade, por exemplo, a todos os cantos do país para fomentar o desenvolvimento
e a qualidade de vida da população, mesmo que isso não gere lucro. Já as empresas
privadas vão levar seus investimentos majoritariamente para áreas que certamente
gerarão lucros, concentrando-se, portanto, em áreas urbanas que já possuem
estrutura ampliada.
Em todos os casos de privatização ocorridos desde 1991, as empresas foram
vendidas por preços muito inferiores ao seu real valor. As queixas sobre os serviços
prestados pelas empresas privatizadas passaram a liderar as queixas sobre serviços
que, antes, eram públicos. A privatização, por exemplo, das estradas tinha o objetivo
de renovar a malha rodoviária. O Estado não possuía recursos para isso e passou a
privatizar trechos de rodovias. No entanto, as empresas privatizadas responsáveis por
isso, não têm investido o necessário e nem cumprido os compromissos assumidos,
mas passaram a cobrar pedágios exorbitantemente altos. A Vale do Rio Doce também
é um exemplo de privatização que não deu certo em retorno à população. A empresa
cresceu mais de 1.000% e, só em 2017, teve lucro (17,6 bilhões) muito superior ao
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valor pelo qual foi vendida (11,5 bilhões). Contudo, a preservação do meio ambiente
foi absurdamente prejudicada, como vimos nos crimes ambientais cometidos em
Mariana e Brumadinho que, além de não terem recebido o devido socorro pelas
empresas que causaram o desastre (que pertencem aos mesmos donos da Vale),
também não promoveram a recuperação da área, nem a indenização aos moradores.
Pelo exposto, vemos a necessidade de reverter estes lucros para o Estado, visto que
sua população fica prejudicada pelo desemprego, deixa de receber os devidos
investimentos e não é amparada quando a empresa provoca causa algum dano à
população ou ao país.
Assim, entendemos que a privatização de equipamentos e aparelhos localizados em
um determinado Estado deve ter os valores arrecadados destinados a investimentos
de infraestrutura no Estado em que se situa a empresa.
Desta forma encaramos que o processo de privatização deve ir além de gerar caixa
para a União no momento da venda, deve reverter em investimentos direcionados aos
cidadãos que tiveram a perda de sua empresa pública.
Conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.
Sala das Sessões, 02 de abril de 2019.
Deputado Felipe Carreras
PSB/PE
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 9.491, DE 9 DE SETEMBRO DE 1997
Altera procedimentos relativos ao Programa
Nacional de Desestatização, revoga a Lei nº
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
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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
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
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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)
§ 4º O edital de licitação poderá prever a inversão da ordem das fases de habilitação
e julgamento, hipótese em que:
I - encerrada a fase de classificação das propostas ou de 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 mais bem 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;
IV - proclamado o resultado do certame, o objeto será adjudicado ao vencedor nas
condições técnicas e econômicas por ele ofertadas. (Parágrafo acrescido pela Medida
Provisória nº 735, de 22/6/2016, convertida e com redação dada pela Lei nº 13.360, de
17/11/2016)
Art. 5º O Programa Nacional de Desestatização terá como órgão superior de decisão
o Conselho Nacional de Desestatização - CND, diretamente subordinado ao Presidente da
República, integrado pelos seguintes membros:
I - Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, na
qualidade de Presidente; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 2161-35, de
23/8/2001)
II - Chefe da Casa Civil da Presidência da República; (Inciso com redação dada
pela Medida Provisória nº 2161-35, de 23/8/2001)
III - Ministro de Estado da Fazenda; (Inciso com redação dada pela Medida
Provisória nº 2161-35, de 23/8/2001)
IV - Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão. (Inciso com
redação dada pela Medida Provisória nº 2161-35, de 23/8/2001)
V - (Revogado pela Medida Provisória nº 2161-35, de 23/8/2001)
§ 1º Das reuniões para deliberar sobre a desestatização de empresas ou serviços
públicos participará, com direito a voto, o titular do Ministério ao qual a empresa ou serviço se
vincule.
§ 2º Quando se tratar de desestatização de instituições financeiras, participará das
reuniões, com direito a voto, o Presidente do Banco Central do Brasil.
§ 3º Participará também das reuniões, sem direito a voto, um representante do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES.
§ 4º O Conselho deliberará mediante resoluções, cabendo ao Presidente, além do
voto de qualidade, a prerrogativa de deliberar, nos casos de urgência e relevante interesse, ad
referendum do colegiado.
§ 5º Quando deliberar ad referendum do Conselho, o Presidente submeterá a
decisão ao colegiado, na primeira reunião que se seguir àquela deliberação.
§ 6º O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros de Estado, bem como
representantes de entidades públicas ou privadas, para participar das reuniões, sem direito a
voto.
§ 7º O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, e,
extraordinariamente, sempre que for convocado por seu Presidente.
§ 8º Nas ausências ou impedimentos do Ministro de Estado do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, as reuniões do Conselho serão presididas pelo Chefe da Casa
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Civil da Presidência da República. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº
2161-35, de 23/8/2001)
§ 9º Nas suas ausências ou impedimentos, os membros do Conselho serão
representados por substitutos por eles designados.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 3.091, DE 2019
(Do Sr. Danilo Cabral e outros)
Altera a Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, para excluir da aplicação
de seus dispositivos as empresas e subsidiárias que especifica, bem
como para prever lei específica para a alienação de ativos que implique
perda do controle direto ou indireto da União nessas empresas e
subsidiárias.

DESPACHO:
APENSE-SE AO PL-6490/2016.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º Não se aplicam os dispositivos desta Lei ao Banco do Brasil
S.A., à Caixa Econômica Federal, ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, ao Banco do
Nordeste do Brasil S.A., ao Banco da Amazônia S.A., à Centrais
Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás, à Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, à Casa da Moeda do Brasil, à Petróleo
Brasileiro S.A. – Petrobras, bem como 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.
§ 1º Os dispositivos desta Lei também não se aplicam às subsidiárias
das empresas citadas no caput.
§ 2º A alienação de ativos que implique perda do controle direto ou
indireto da União nas empresas citadas no caput e em suas
subsidiárias será regulada em lei específica para cada empresa.” (NR)

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
Por meio deste Projeto de Lei, pretendemos realizar debate crítico
sobre a privatização de empresas estratégicas e suas subsidiárias, incluindo-as na
relação de empresas federais às quais não se aplicam os dispositivos da Lei nº
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 2728-A/1989

147

9.491/1997, que trata do Programa Nacional de Desestatização. Também
acreditamos que a alienação de ativos que implique perda do controle direto ou
indireto da União nessas empresas e suas subsidiárias deva ser regulada em lei
específica para cada empresa, para resguardar o interesse público e a devida
discussão no Parlamento sobre cada empresa estatal.
A ação do Estado na economia é fundamental nas economias ricas e
em desenvolvimento. A participação direta por meio da atividade empresarial tem sido
utilizada como meio para a promoção de políticas públicas para corrigir falhas de
mercado, criar competências nacionais e desenvolver atividades estratégicas. São
exemplos de importância estratégica em outros países algumas empresas estatais
como a State Grid chinesa, com forte presença no setor elétrico brasileiro, a Equinor
(antiga Statoil) norueguesa, com atuação expressiva na extração de petróleo e gás no
Brasil, ou mesmo a Tennessee Valley Authority dos EUA, de desenvolvimento regional
e elétrico, e a KfW alemã, banco de financiamento ao desenvolvimento.
A discussão sobre empresas estatais no Brasil deve ser ampla e ter
caráter estratégico. Existe discurso ideológico de tudo que é estatal gera ineficiências,
mas diversas experiências históricas mostram realidade diversa, inclusive no caso do
Brasil, que conseguiu criar importantes empresas estatais, as quais contribuem para
desenvolvimento nacional em várias atividades da estrutura produtiva e no
financiamento à economia. A avaliação das políticas públicas associadas à atuação
estatal direta na economia deve ser feita no local apropriado, o Parlamento.
O Supremo Tribunal Federal entende que há autorização legislativa
genérica para privatizações no âmbito do Programa Nacional de Desestatização.
Acreditamos que o Programa não deve aplicar-se a empresas como Banco do Brasil
S.A., Caixa Econômica Federal, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social – BNDES, Banco do Nordeste do Brasil S.A., Banco da Amazônia S.A., Centrais
Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás, Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária – Infraero, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Casa da Moeda
do Brasil, Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, bem como 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. Ademais, devem ser excluídas do Programa
as subsidiárias das empresas citadas.
Entendemos ser igualmente decisivo para o debate público que a
alienação de ativos que implique perda do controle direto ou indireto da União nas
empresas mencionadas e em suas subsidiárias seja regulada em lei específica para
cada empresa. Essas estatais são criadas com autorização do Legislativo, conforme
dita o art. 173 da Constituição Federal, para cumprir função necessária aos
imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo. Dessa maneira,
cabe ao Congresso Nacional deliberar sobre essas condições no caso da venda de
empresas estratégicas e suas subsidiárias.
Com o objetivo de discutir criticamente o processo de privatização de
empresas estatais estratégicas e de suas subsidiárias, que contribuem
fundamentalmente para o desenvolvimento produtivo em diversos aspectos,
solicitamos o apoio dos nobres pares e de toda a sociedade brasileira a esse Projeto
de Lei.
Sala das Sessões, em 22 de maio de 2019.
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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 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;
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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;
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
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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;
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
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mobilização nacional;
XXIX - propaganda comercial.
Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre
questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.
.......................................................................................................................................................
TÍTULO VI
DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO
CAPÍTULO I
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL
.......................................................................................................................................................
Seção VI
Da Repartição das Receitas Tributárias
.......................................................................................................................................................
Art. 159. A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer
natureza e sobre produtos industrializados, 49% (quarenta e nove por cento), na seguinte forma:
(“Caput” do inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 84, de 2014, publicada
no DOU de 3/12/2014, em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de
1º de janeiro do exercício subsequente)
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos
Municípios;
c) três por cento, para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo
das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter
regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semiárido do Nordeste a metade dos recursos destinados à região, na forma que a lei estabelecer;
d) um por cento ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no
primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano; (Alínea acrescida pela Emenda
Constitucional nº 55, de 2007)
e) 1% (um por cento) ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue
no primeiro decêndio do mês de julho de cada ano; (Alínea acrescida pela Emenda
Constitucional nº 84, de 2014. publicada no DOU de 3/12/2014, em vigor na data de sua
publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro do exercício subsequente)
II - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, dez por
cento aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações
de produtos industrializados;
III - do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio
econômico prevista no art. 177, § 4º, 29% (vinte e nove por cento) para os Estados e o Distrito
Federal, distribuídos na forma da lei, observada a destinação a que refere o inciso II, c, do
referido parágrafo. (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 44, de 2004)
§ 1º Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no
inciso I, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer
natureza pertencente aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos do disposto
nos arts. 157, I, e 158, I.
§ 2º A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a vinte por
cento do montante a que se refere o inciso II, devendo o eventual excedente ser distribuído entre
os demais participantes, mantido, em relação a esses, o critério de partilha nele estabelecido.
§ 3º Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte e cinco por cento dos
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recursos que receberem nos termos do inciso II, observados os critérios estabelecidos no art.
158, parágrafo único, I e II.
§ 4º Do montante de recursos de que trata o inciso III que cabe a cada Estado, vinte
e cinco por cento serão destinados aos seus Municípios, na forma da lei a que se refere o
mencionado inciso. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 42, de 2003)
Art. 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos
recursos atribuídos, nesta Seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, neles
compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos.
Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo não impede a União e os Estados
de condicionarem a entrega de recursos: (Parágrafo único com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 29, de 2000)
I – ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias; (Inciso acrescido
pela Emenda Constitucional nº 29, de 13/09/00)
II – ao cumprimento do disposto no art. 198, § 2º, incisos II e III. (Inciso acrescido
pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)
.......................................................................................................................................................
TÍTULO VII
DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA
CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA
.......................................................................................................................................................
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
natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia
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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;
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;
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 2728-A/1989

154

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 9.491, DE 9 DE SETEMBRO DE 1997
Altera procedimentos relativos ao Programa
Nacional de Desestatização, revoga a Lei nº
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
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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
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
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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)
§ 4º O edital de licitação poderá prever a inversão da ordem das fases de habilitação
e julgamento, hipótese em que:
I - encerrada a fase de classificação das propostas ou de 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 mais bem 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;
IV - proclamado o resultado do certame, o objeto será adjudicado ao vencedor nas
condições técnicas e econômicas por ele ofertadas. (Parágrafo acrescido pela Medida
Provisória nº 735, de 22/6/2016, convertida e com redação dada pela Lei nº 13.360, de
17/11/2016)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 2728-A/1989

157

PROJETO DE LEI N.º 5.588, DE 2019
(Do Sr. José Guimarães)
Revoga a Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, que "altera
procedimentos relativos ao Programa Nacional de Desestatização,
revoga a Lei n° 8.031, de 12 de abril de 1990, e dá outras providências".

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-6490/2016.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica revogada a Lei nº 9.491, de 9 de dezembro de 1997.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
A lei cuja revogação se postula, sucessora de outra revestida de
idêntico propósito (Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990), constitui uma verdadeira
fraude ao ordenamento constitucional. Burla-se, sem muita cerimônia, e com
resultados desastrosos já obtidos inúmeras vezes na prática, a exigência inserida na
Lei Maior relacionada à extinção de empresas públicas e de sociedades de economia
mista.
Com efeito, reputa-se evidente que as restrições da Carta Magna
referentes à criação de empresas públicas e sociedades de economia mista, ao se
prever que em lei se autorize a instituição de tais entes, também alcançam sua
extinção. O que por lei é criado por lei deve ser extinto.
Frauda-se tal pressuposto quando se utiliza do expediente
implementado na lei aqui alcançada. É impossível conciliar a concessão de um
verdadeiro “cheque em branco”, assinado em prol de qualquer beneficiário, com o
rigoroso caminho estabelecido no inciso XIX do art. 37 da Carta. Instituiu-se tal regra
para que a sociedade pudesse, em cada caso, ver discutida a extinção do ente que
seus representantes em um momento anterior autorizaram inserir na estrutura do
Estado.
No momento atual, discute-se abertamente, entre outras instituições
de igual porte contempladas por idêntico propósito, a privatização da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos. Trata-se de uma verdadeira conquista da
sociedade brasileira, criada não para se obter lucro de maneira cega e obstinada, mas
para integrar os brasileiros, objetivo que não pode ser desprezado em um país de
proporções tão gigantescas e de realidades tão variadas.
Se se entende que as atividades desenvolvidas pela referida empresa
não são mais necessárias ao Estado, qual o receio de discutir a questão junto aos
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representantes da sociedade? Os que confiam em seus próprios argumentos não
podem e não devem deixar de submetê-los ao crivo alheio e é este justamente o papel
do Poder Legislativo em se tratando de medidas como as aqui alcançadas.
Assim, para que se restabeleçam em sua plenitude prerrogativas que
jamais deveriam ter sido prejudicadas, pede-se o indispensável apoio dos nobres
Pares ao presente projeto.
Sala das Sessões, em 22 de outubro de 2019.
Deputado JOSÉ GUIMARÃES
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 III
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO VII
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Seção I
Disposições Gerais
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (“Caput” do
artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que
preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;
(Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em
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concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade
do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Inciso com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma
vez, por igual período;
IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele
aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade
sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;
V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de
cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos
casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de
direção, chefia e assessoramento; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19,
de 1998)
VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;
VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei
específica; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas
portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender
a necessidade temporária de excepcional interesse público;
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art.
39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa
em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;
(Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos
públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato
eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória,
percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra
natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos
Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo,
o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio
dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco
centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério
Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos; (Inciso com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 41, de 2003)
XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não
poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;
XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias
para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público; (Inciso com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão
computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores; (Inciso com
redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são
irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II,
153, III, e 153, § 2º, I; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
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XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando
houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:
(“Caput” do inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões
regulamentadas; (Alínea com redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 2001)
XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange
autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e
sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público; (Inciso com redação dada
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XVIII - a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas
áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na
forma da lei;
XIX – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a
instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei
complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação; (Inciso com redação dada
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XX - depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias
das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em
empresa privada;
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras
e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade
de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as
exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações.
XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de
carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão
de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais,
na forma da lei ou convênio. (Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 42, de 2003)
§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo
constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos.
§ 2º A não-observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato
e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.
§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública
direta e indireta, regulando especialmente:
I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas
a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna,
da qualidade dos serviços;
II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de
governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII;
III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo,
emprego ou função na administração pública. (Parágrafo com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário,
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na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer
agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de
ressarcimento.
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
§ 7º A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou
emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas.
(Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da
administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus
administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para
o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre:
I - o prazo de duração do contrato;
II - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e
responsabilidade dos dirigentes;
III - a remuneração do pessoal. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998)
§ 9º O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas e às sociedades de
economia mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral.
(Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes
do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública,
ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos
em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. (Parágrafo acrescido pela
Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o
inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. (Parágrafo
acrescido pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
§ 12. Para os fins do disposto no inciso XI do caput deste artigo, fica facultado aos
Estados e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas
Constituições e Lei Orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos Desembargadores do
respectivo Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento
do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto
neste parágrafo aos subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores.
(Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no
exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições: (“Caput” do artigo com
redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de
seu cargo, emprego ou função;
II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função,
sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;
III - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários,
perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo
eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior;
IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo,
seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por
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merecimento;
V - para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão
determinados como se no exercício estivesse.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 9.491, DE 9 DE SETEMBRO DE 1997
Altera procedimentos relativos ao Programa
Nacional de Desestatização, revoga a Lei nº
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
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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
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)
§ 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 de 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 mais bem 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;
IV - proclamado o resultado do certame, o objeto será adjudicado ao vencedor nas
condições técnicas e econômicas por ele ofertadas. (Parágrafo acrescido pela Medida
Provisória nº 735, de 22/6/2016, convertida e com redação dada pela Lei nº 13.360, de
17/11/2016)
Art. 5º O Programa Nacional de Desestatização terá como órgão superior de decisão
o Conselho Nacional de Desestatização - CND, diretamente subordinado ao Presidente da
República, integrado pelos seguintes membros:
I - Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, na
qualidade de Presidente; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 2161-35, de
23/8/2001)
II - Chefe da Casa Civil da Presidência da República; (Inciso com redação dada
pela Medida Provisória nº 2161-35, de 23/8/2001)
III - Ministro de Estado da Fazenda; (Inciso com redação dada pela Medida
Provisória nº 2161-35, de 23/8/2001)
IV - Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão. (Inciso com
redação dada pela Medida Provisória nº 2161-35, de 23/8/2001)
V - (Revogado pela Medida Provisória nº 2161-35, de 23/8/2001)
§ 1º Das reuniões para deliberar sobre a desestatização de empresas ou serviços
públicos participará, com direito a voto, o titular do Ministério ao qual a empresa ou serviço se
vincule.
§ 2º Quando se tratar de desestatização de instituições financeiras, participará das
reuniões, com direito a voto, o Presidente do Banco Central do Brasil.
§ 3º Participará também das reuniões, sem direito a voto, um representante do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES.
§ 4º O Conselho deliberará mediante resoluções, cabendo ao Presidente, além do
voto de qualidade, a prerrogativa de deliberar, nos casos de urgência e relevante interesse, ad
referendum do colegiado.
§ 5º Quando deliberar ad referendum do Conselho, o Presidente submeterá a
decisão ao colegiado, na primeira reunião que se seguir àquela deliberação.
§ 6º O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros de Estado, bem como
representantes de entidades públicas ou privadas, para participar das reuniões, sem direito a
voto.
§ 7º O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, e,
extraordinariamente, sempre que for convocado por seu Presidente.
§ 8º Nas ausências ou impedimentos do Ministro de Estado do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, as reuniões do Conselho serão presididas pelo Chefe da Casa
Civil da Presidência da República. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº
2161-35, de 23/8/2001)
§ 9º Nas suas ausências ou impedimentos, os membros do Conselho serão
representados por substitutos por eles designados.
Art. 6º Compete ao Conselho Nacional de Desestatização:
I - recomendar, para aprovação do Presidente da República, meios de pagamento e
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inclusão ou exclusão de empresas, inclusive instituições financeiras, serviços públicos e
participações minoritárias, bem como a inclusão de bens móveis e imóveis da União no
Programa Nacional de Desestatização; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº
2161-35, de 23/8/2001)
II - aprovar, exceto quando se tratar de instituições financeiras:
a) a modalidade operacional a ser aplicada a cada desestatização;
b) os ajustes de natureza societária, operacional, contábil ou Jurídica e o saneamento
financeiro, necessários às desestatizações.
c) as condições aplicáveis às desestatizações;
d) a criação de ação de classe especial, a ser subscrita pela União;
e) a fusão, incorporação ou cisão de sociedades e a criação de subsidiária integral,
necessárias à viabilização das desestatizações;
f) a contratação, pelo Gestor do Fundo Nacional de Desestatização, de pareceres ou
estudos especializados necessários à desestatização de setores ou segmentos específicos.
g) a exclusão de bens móveis e imóveis da União incluídos no PND. (Alínea
acrescida pela Medida Provisória nº 2161-35, de 23/8/2001)
III - determinar a destinação dos recursos provenientes da desestatização, observado
o disposto no art. 13 desta Lei;
IV - expedir normas e resoluções necessárias ao exercício de sua competência;
V - deliberar sobre outras matérias relativas ao Programa Nacional de
Desestatização, que venham a ser encaminhadas pelo Presidente do Conselho;
VI - fazer publicar o relatório anual de suas atividades.
VII - estabelecer as condições de pagamento à vista e parcelado aplicáveis às
desestatizações de bens móveis e imóveis da União. (Inciso acrescido pela Medida Provisória
nº 2161-35, de 23/8/2001)
§ 1º Na desestatização dos serviços públicos, o Conselho Nacional de
Desestatização deverá recomendar, para aprovação ao Presidente da República, o órgão da
Administração direta ou indireta que deverá ser o responsável pela execução e
acompanhamento do correspondente processo de desestatização, ficando esse órgão, no que
couber, com as atribuições previstas no art. 18 desta Lei.
§ 2º O Conselho Nacional de Desestatização poderá baixar normas
regulamentadoras da desestatização de serviços públicos, objeto de concessão, permissão ou
autorização, bem como determinar sejam adotados procedimentos previstos em legislação
específica, conforme a natureza dos serviços a serem desestatizados.
§ 3º A desestatização de empresas de pequeno e médio portes, conforme definidas
pelo Conselho Nacional de Desestatização, poderá ser coordenada pelo Departamento de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais, da Secretaria-Executiva do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, competindo-lhe, no que couber, as atribuições previstas no
art. 18 desta Lei. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2161-35, de
23/8/2001)
§ 4º Compete ao Presidente do Conselho Nacional de Desestatização:
a) presidir as reuniões do Conselho;
b) coordenar e supervisionar a execução do Programa Nacional de Desestatização;
c) encaminhar à deliberação do Conselho as matérias previstas no caput e nos §§
1º, 2º e 3º deste artigo;
d) requisitar aos órgãos competentes a designação de servidores da Administração
Pública direta e indireta, para integrar os grupos de trabalho de que trata o inciso III do art. 18
desta Lei.
§ 5º A desestatização de instituições financeiras será coordenada pelo Banco
Central do Brasil, competindo-lhe, nesse caso, exercer, no que couber, as atribuições previstas
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no art. 18 desta Lei.
§ 6º A competência para aprovar as medidas mencionadas no inciso II deste artigo,
no caso de instituições financeiras, é do Conselho Monetário Nacional, por proposta do Banco
Central do Brasil.
§ 7º Fica a União autorizada a adquirir ativos de instituições financeiras federais,
financiar ou garantir os ajustes prévios imprescindíveis para a sua privatização, inclusive por
conta dos recursos das Reservas Monetárias, de que trata o art. 12, da Lei nº 5.143, de 20 de
outubro de 1966, com a redação dada pelo art. 1º do Decreto-lei nº 1.342, de 28 de agosto de
1974.
§ 8º O disposto no parágrafo anterior se estende às instituições financeiras federais
que, dentro do Programa Nacional de Desestatização, adquiram ativos de outra instituição
financeira federal a ser privatizada, caso em que fica, ainda, a União autorizada a assegurar à
instituição financeira federal adquirente:
a) a equalização da diferença apurada entre o valor desembolsado na aquisição dos
ativos e o valor que a instituição financeira federal adquirente vier a pagar ao Banco Central do
Brasil pelos recursos recebidos em linha de financiamento especifica, destinada a dar suporte à
aquisição dos ativos, aí considerados todos os custos incorridos, inclusive os de administração,
fiscais e processuais;
b) a equalização entre o valor despendido pela instituição financeira federal na
aquisição dos ativos e o valor efetivamente recebido em sua liquidação final;
c) a assunção, pelo Tesouro Nacional, da responsabilidade pelos riscos de crédito
dos ativos adquiridos na forma deste parágrafo, inclusive pelas eventuais insubsistências ativas
identificadas antes ou após havê-los assumido, respondendo, ainda, pelos efeitos financeiros
referentes à redução de seus valores por força de pronunciamento judicial de qualquer natureza.
§ 9º A realização da equalização ou assunção pelo Tesouro Nacional, de que trata
o parágrafo anterior, dar-se-ão sem prejuízo da responsabilidade civil e penal decorrente de
eventual conduta ilícita ou gestão temerária na concessão do crédito pertinente.
§ 10. Fica a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL autorizada a anuir com
a repactuação, que venha a gerar benefícios potenciais à prestação do serviço público de
distribuição de energia, de dívidas setoriais em moeda estrangeira, das empresas incluídas no
Programa Nacional de Desestatização - PND, para que seja convertida em moeda nacional, com
remuneração mensal pela variação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC e prazo máximo de cento e vinte meses considerando períodos de carência e de
amortização. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.182, de 3/11/2015)
§ 11. Será considerado como data-base da repactuação de que trata o § 10 o primeiro
dia útil do ano em que se deu a inclusão da empresa no PND. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
13.182, de 3/11/2015)
Art. 7º A desestatização dos serviços públicos, efetivada mediante uma das
modalidades previstas no art. 4º desta Lei, pressupõe a delegação, pelo Poder Público, de
concessão ou permissão do serviço, objeto da exploração, observada a legislação aplicável ao
serviço.
Parágrafo único. Os princípios gerais e as diretrizes específicas aplicáveis à
concessão, permissivo ou autorização, elaborados pelo Poder Público, deverão constar do edital
de desestatização.
Art. 8º Sempre que houver razões que justifiquem, a União deterá, direta ou
indiretamente, ação de classe especial do capital social da empresa ou instituição financeira
objeto da desestatização, que lhe confira poderes especiais em determinadas matérias, as quais
deverão ser caracterizadas nos seus estatutos sociais.
Art. 9º Fica criado o Fundo Nacional de Desestatização - FND, de natureza contábil,
constituído mediante vinculação a este, a título de depósito, das ações ou cotas de propriedade
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 2728-A/1989

167

direta ou indireta da União, emitidas por sociedades que tenham sido incluídas no Programa
Nacional de Desestatização.
§ 1º As ações representativas de quaisquer outras participações societárias,
incluídas no Programa Nacional de Desestatização, serão, igualmente, depositadas no Fundo
Nacional de Desestatização.
§ 2º Serão emitidos Recibos de Depósitos de Ações - RDA, intransferíveis e
inegociáveis a qualquer título, em favor dos depositantes das ações junto ao Fundo Nacional de
Desestatização.
§ 3º Os Recibos de Depósitos de Ações, de cada depositante, serão automaticamente
cancelados quando do enceramento do processo de desestatização.
§ 4º Os titulares das ações que vierem a ser vinculadas ao Fundo Nacional de
Desestatização manterão as ações escrituradas em seus registros contábeis, sem alteração de
critério, até que se ericem o processo de desestatização.
Art. 10. A União e as entidades da Administração Indireta, titulares das
participações acionarias que vierem a ser incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
deverão, no prazo máximo e improrrogável de cinco dias, contados da data da publicação, no
Diário Oficial da União, da decisão que determinar a inclusão no referido programa, depositar
as suas ações no Fundo Nacional de Desestatização.
Parágrafo único. O mesmo procedimento do caput deverá ser observado para a
emissão de ações decorrentes de bonificações, de desdobramentos, de subscrições ou de
conversões de debêntures, quando couber.
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:
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 (Revogado pela Medida Provisória nº 735, de 22/6/2016, convertida na Lei nº
13.360, de 17/11/2016)
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§ 2º (Revogado pela Medida Provisória nº 735, de 22/6/2016, convertida na Lei nº
13.360, de 17/11/2016)
§ 3º (Revogado pela Medida Provisória nº 735, de 22/6/2016, convertida na Lei nº
13.360, de 17/11/2016)
Art. 13-A. (VETADO na Lei nº 13.360, de 17/11/2016)
Art. 14. Os pagamentos para aquisição de bens e direitos no âmbito do Programa
Nacional de Desestatização serão realizados por meio de moeda corrente. (“Caput” do artigo
com redação dada pela Medida Provisória nº 735, de 22/6/2016, convertida na Lei nº 13.360,
de 17/11/2016)
I - (Revogado pela Medida Provisória nº 735, de 22/6/2016, convertida na Lei nº
13.360, de 17/11/2016)
II - (Revogado pela Medida Provisória nº 735, de 22/6/2016, convertida na Lei nº
13.360, de 17/11/2016)
III - (Revogado pela Medida Provisória nº 735, de 22/6/2016, convertida na Lei nº
13.360, de 17/11/2016)
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. (Parágrafo único com redação dada pela Medida
Provisória nº 735, de 22/6/2016, convertida na Lei nº 13.360, de 17/11/2016)
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.
Art. 18. Compete ao Gestor do Fundo:
I - fornecer apoio administrativo e operacional, necessário ao funcionamento do
Conselho Nacional de Desestatização, ai se incluindo os serviços de secretaria;
II - divulgar os processos de desestatização, bem como prestar todas as informações
que vierem a ser solicitadas pelos poderes competentes;
III - constituir grupos de trabalho, integrados por funcionários do BNDES e suas
subsidiárias e por servidores da Administração direta ou indireta requisitados nos termos da
alínea "d" do § 4º do art. 6º, desta Lei, para o fim de prover apoio técnico à implementação das
desestatizações;
IV - promover a contratação de consultaria, auditoria e outros serviços
especializados necessários à execução das desestatizações;
V - submeter ao Presidente do Conselho Nacional de Desestatização as matérias de
que trata o inciso II do art. 6º, desta Lei;
VI - promover a articulação com o sistema de distribuição de valores mobiliários e
as Bolsas de Valores;
VII - selecionar e cadastrar empresas de reconhecida reputação e tradicional atuação
na negociação de capital, transferência de controle acionário, venda e arrendamento de ativos;
VIII - preparar a documentação dos processos de desestatização, para apreciação
do Tribunal de Contas da União;
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 2728-A/1989

169

IX - submeter ao Presidente do Conselho outras matérias de interesse do Programa
Nacional de Desestatização.
Parágrafo único. Na contratação dos serviços a que se refere o inciso IV deste artigo,
poderá o Gestor do Fundo estabelecer, alternativa ou cumulativamente, na composição da
remuneração dos contratados, pagamento a preço fixo ou comissionado, sempre mediante
licitação.
Art. 19. Os acionistas controladores e os administradores das empresas incluídas no
Programa Nacional de Desestatização adotarão, nos prazos estabelecidos, as providências que
vierem a ser determinadas pelo Conselho Nacional de Desestatização, necessárias à
implantação dos processos de alienação.
Art. 20. Será de responsabilidade exclusiva dos administradores das sociedades
incluídas no Programa Nacional de Desestatização o fornecimento, em tempo hábil, das
informações sobre as mesmas, necessárias à execução dos processos de desestatização.
Parágrafo único. Será considerada falia grave a ação ou omissão de empregados ou
servidores públicos que, injustificadamente, opuserem dificuldades ao fornecimento de
informações e outros dados necessários a execução dos processos de desestatização.
Art. 21. Ao Gestor do Fundo Nacional de Desestatização caberá uma remuneração de 0,2%
(dois décimos por cento) do valor liquido apurado nas alienações para cobertura de seus custos
operacionais, bem como o ressarcimento dos gastos efetuados com terceiros, necessários à
execução dos processos de desestatização previstos nesta Lei.
Parágrafo único. Na hipótese de alienação de participações minoritárias, cujo valor
seja de pequena monta a juízo do Gestor do Fundo Nacional de Desestatização, poderão ser
dispensados a cobrança de remuneração e o ressarcimento dos gastos de que trata este artigo.
Art. 22. O Fundo Nacional de Desestatização será auditado por auditores externos
independentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários, a serem contratados mediante
licitação pública pelo Gestor do Fundo.
Art. 23. Será nula de pleno direito a venda, a subscrição ou a transferência de ações
que impliquem infringência desta Lei.
Art. 24. No caso de o Conselho Nacional de Desestatização deliberar a dissolução
de sociedade incluída no Programa Nacional de Desestatização, aplicar-se-ão, no que couber,
as disposições da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990.
Art. 25. O Gestor do Fundo manterá assistência jurídica aos ex-membros da
Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização, na hipótese de serem demandados
em razão de prática de atos decorrentes do exercício das suas respectivas funções no referido
órgão.
Art. 26. A União transferirá ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social - BNDES 94.953.982 (noventa e quatro milhões, novecentos e cinqüenta e três mil,
novecentos e oitenta e duas) ações ordinárias nominativas e 4.372.154 (quatro milhões,
trezentos e setenta e duas mil, cento e cinqüenta e quatro) ações preferenciais nominativas, de
sua propriedade no capital da Companhia Vale do Rio Doce.
§ 1º O BNDES, em contrapartida à transferência das ações pela União, pelo valor
nominal equivalente ao valor de venda das ações, deverá, alternativa ou conjuntamente, a
critério do Ministro de Estado da Fazenda:
a) assumir dívidas, caracterizadas e novadas da União, nos termos dos atos legais
em vigor, relativas ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS;
b) transferir à União debêntures de emissão da BNDES Participações S.A. BNDESPAR, de sua propriedade, com as mesmas condições de rentabilidade e prazo das
dividas a que se refere a alínea anterior.
§ 2º Não se aplica ao produto da alienação das ações de que trata o caput deste
artigo o disposto no inciso III do art. 6º e no art. 13 desta Lei, e na alínea "a" do § 1º do art. 30
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da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, alterada pela Lei nº 8.696, de 26 de agosto de 1993,
com a redação ora vigente.
§ 3º As ações de que trata este artigo permanecerão depositadas no Fundo Nacional
de Desestatização, em nome do BNDES.
§ 4º Até vinte dias antes da realização do leilão público especial de desestatização
da Companhia Vale do Rio Doce será efetivada a transferência de 62.000.000 (sessenta e dois
milhões) de ações, ordinárias nominativas do total de que trata o caput deste artigo, devendo as
ações remanescentes ser transferidas no dia útil seguinte ao da liquidação financeira do leilão.
§ 5º As condições complementares à concretização da operação de que trata este
artigo serão regulamentadas por decreto do Presidente da República.
Art. 27. O BNDES destinará o produto da alienação das ações que lhe forem
transferidas na forma do art. 26, à concessão de crédito para a reestruturação econômica
nacional, de forma a atender os objetivos fundamentais do Programa Nacional de
Desestatização, estabelecidos no art. 1º desta Lei, observado ainda que:
I - as operações serão registradas no BNDES, em conta específica;
II - as disponibilidades de caixa aplicadas conforme as normas emanadas do
Conselho Monetário Nacional;
III - é vedada a concessão de empréstimo ou a concessão de garantias à
Administração direta, indireta ou fundacional, excetuando-se:
a) o repasse às empresas subsidiárias integrais do BNDES para a realização dos
respectivos objetivos sociais;
b) os empréstimos ao setor privado de que participem, na qualidade de agentes
repassadores, instituições financeiras públicas.
Art. 28. Aos empregados e aposentados de empresas controladas, direta ou
indiretamente pela União, incluídas no Programa Nacional de Desestatização, é assegurada a
oferta de parte das ações representativas de seu capital, segundo os princípios estabelecidos
nesta Lei e condições específicas a serem aprovadas pelo Conselho Nacional de Desestatização,
inclusive quanto à: (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 9.700, de 12/11/1998)
I - disponibilidade posterior das ações;
II - quantidade a ser individualmente adquirida.
Parágrafo único. A oferta de que em o caput deste artigo será de, pelo menos, 10%
(dez por cento) das ações do capital social detidas, direta ou indiretamente, pela União, podendo
tal percentual mínimo ser revisto pelo Conselho Nacional de Desestatização, caso o mesmo seja
incompatível com o modelo de desestatização aprovado.
Art. 29. A participação dos empregados na aquisição de ações far-se-á
opcionalmente, por intermédio de clube de investimento que constituírem para representá-los
legalmente, inclusive como substituto processual, observada a regulamentação baixada peta
Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
Art. 30. São nulos de pleno direito contratos ou negócios jurídicos de qualquer
espécie onde o empregado figure como intermediário de terceiro na aquisição de ações com
incentivo, em troca de vantagem pecuniária ou não.
§ 1º O clube de investimento tem legitimidade ativa propor ação contra os
envolvidos nessa operação fraudulenta, retendo os correspondentes títulos mobiliários, se
estatutariamente disponíveis.
§ 2º O Ministério Público, em tomando conhecimento dessa ação judicial ou instado
por representação, adotará as providências necessárias à determinação da responsabilidade
criminal, bem como solicitará fiscalização por parte da Receita Federal, do Ministério do
Trabalho e Emprego e do Instituto Nacional do Seguro Social, sem prejuízo de inspeções por
órgãos estaduais, distritais e municipais, no âmbito de suas competências, com vistas à
identificação dos efeitos produzidos pela mesma operação. (Parágrafo com redação dada pela
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Medida Provisória nº 2161-35, de 23/8/2001)
Art. 31. Os arts. 7º, o caput e os §§ 1º e 3º do art. 18 e o art. 20 da Lei nº 8.036, de
11 de maio de 1990, passam a vigorar com as seguintes alterações e acréscimos:
"Art. 7º. .......................................................................................................
VIII - (VETADO)"
"Art. 18. Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, por parte do
empregador, ficará este obrigado a depositar na conta vinculada do
trabalhador no FGTS os valores relativos aos depósitos referentes ao mês da
rescisão e ao imediatamente anterior, que ainda não houver sido recolhido,
sem prejuízo das cominações legais.
§ 1º Na hipótese de despedida pelo empregador sem justa causa, depositará
este, na conta vinculada do trabalhador no FGTS, importância igual a
quarenta por cento do montante de todos os depósitos realizados na conta
vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, atualizados
monetariamente e acrescidos dos respectivos juros.
.....................................................................................................................
§ 3º As importâncias de que trata este artigo deverão constar da documentação
comprobatória do recolhimento dos valores devidos a titulo de rescisão do
contrato de trabalho, observado o disposto art. 477 da CLT, eximindo o
empregador, exclusivamente, quanto aos valores discriminados."
"Art. 20. .....................................................................................................
I - despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa recíproca e de
força maior, comprovada com o depósito dos valores de que trata o artigo 18.
XII - aplicação em quotas de Fundos Mútuos de Privatização, regidos pela
Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, permitida a utilização máxima de
50% (cinqüenta por cento) do saldo existente e disponível em sua conta
vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na data em que exercer
a opção.
§ 6º Os recursos aplicados em quotas dos Fundos Mútuos de Privatização,
referidos no inciso XII deste artigo, serão destinados a aquisições de valores
mobiliários, no âmbito do Programa Nacional de Desestatização, instituído
pela Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990, e de programas estaduais de desde
que, em ambos os casos, tais destinações sejam aprovadas pelo Conselho
Nacional de Desestatização.
§ 7º Os valores mobiliários de que trata o Parágrafo anterior só poderão ser
integralmente vendidos, pelos respectivos Fundos, seis meses após sua
aquisição, podendo ser alienada, em prazo inferior, parcela equivalente a 10%
(dez por cento) do valor adquirido, autorizada a livre aplicação do produto
dessa alienação, nos termos da Lei nº 6.385, de 1976.
§ 8º As aplicações em Fundos Mútuos de Privatização são nominativas,
impenhoráveis e, salvo as hipóteses previstas nos incisos I a IV e VI a XI
deste artigo e a disposto na Lei nº 7.670, de 8 de setembro de 1988,
indisponíveis por seus titulares.
§ 9º Decorrido o prazo mínimo de doze meses, contados da efetiva
transferência das quotas para os Fundos Mútuos de Privatização, os titulares
poderão optar pelo retorno para sua conta vinculada no Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço.
§ 10. A cada período de seis meses, os titulares das aplicações em Fundos
Mútuos de Privatização poderão transferi-las para outro fundo de mesma
natureza.
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§ 11. O montante das aplicações de que trata o § 6º deste artigo ficará limitado
ao valor dos créditos contra o Tesouro Nacional de que seja titular o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço.
§ 12. Desde que preservada a participação individual dos quotistas, será
permitida a constituição de clubes de investimentos, visando a aplicação em
quotas de Fundos Mútuos de Privatização.
§ 13. A garantia a que alude o § 4º do art. 13 desta Lei não compreende as
aplicações a que se refere o inciso XII deste artigo.
§ 14. O Imposto de Renda incidirá exclusivamente os ganhos dos Fundos
Mútuos de Privatização que excederem a remuneração das contas vinculadas
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, no mesmo período.
§ 15. Os recursos automaticamente transferidos da conta do titular no Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço em razão da aquisição de ações não afetarão
a base de cálculo da multa rescisória de que tratam os parágrafos 1º e 2º do
art. 18 desta Lei."
Art. 32. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº
1.481-52, de 8 de agosto de 1997.
Art. 33. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei, no prazo de sessenta
dias, baixando as instruções necessárias à sua execução.
Art. 34. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 35. Revoga-se a Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990, e demais disposições em
contrário.
Brasília, 9 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antônio Kandir

LEI Nº 8.031, DE 12 DE ABRIL DE 1990
(Revogada pela Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997)
Cria o Programa Nacional de Desestatização, e
dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º É instituído o Programa Nacional de Desestatização, com os seguintes
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 redução da dívida pública, concorrendo para o saneamento
das finanças do setor público;
III - permitir a retomada de investimentos nas empresas e atividades que vierem a
ser transferidas à iniciativa privada;
IV - contribuir para modernização do parque industrial do País, ampliando sua
competitividade e reforçando a capacidade empresarial nos diversos setores da economia;
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
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que integrarem o Programa.
Art. 2º Poderão ser privatizadas, nos termos desta Lei, as empresas:
I - controladas, direta ou indiretamente, pela União e instituídas por lei ou ato do
Poder Executivo; ou
II - criadas pelo setor privado e que, por qualquer motivo, passaram ao controle,
direto ou indireto, da União.
§ 1º Considera-se privatização 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.
§ 2º Aplicam-se os dispositivos desta lei, no que couber, à alienação das
participações minoritárias diretas e indiretas da União, no capital social de quaisquer outras
empresas.
§ 3º Não se aplicam os dispositivos desta lei às empresas públicas ou sociedades
de economia mista que exerçam atividades de competência exclusiva da União, de acordo com
os arts. 21, 159, inciso I, alínea c e 177 da Constituição Federal, ao Banco do Brasil S.A., e,
ainda, ao órgão oficial ressegurador referido no inciso II do art. 192 da Constituição Federal.
§ 4º (VETADO).
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 5.661, DE 2019
(Da Sra. Gleisi Hoffmann)
Altera as Leis nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, e nº 13.303, de 30 de
junho de 2006, para dispor sobre a realização de referendo prévio para
alienação de ativos que resultem em perda de controle acionário pela
União.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-6490/2016.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, passa a vigorar
acrescida do seguinte art. 2º-A:
“Art. 2º-A. Será convocado referendo do ato
administrativo ou legislativo que autorizar a alienação
de ativos ou qualquer negócio jurídico de empresas
públicas, sociedades de economia mista ou de suas
subsidiárias ou controladas, quando a operação resultar
em perda de controle acionário por parte da União.
§ 1º O referendo também será convocado quando a
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alienação ou o negócio jurídico importar em perda
relevante para a geração de receita operacional da
empresa.
§ 2º A Justiça Eleitoral deverá ser cientificada do ato
administrativo ou legislativo que autorizar a alienação
para os fins da Lei 9.709, de 18 de novembro de 1998.
§ 3º Os procedimentos referentes à alienação ou ao
negócio jurídico ficarão sustados até que o resultado da
vontade popular nas urnas seja proclamado.
§ 4º No caso de denegação do ato pelo povo, a
alienação ou o negócio jurídico não será realizado.”
(NR)
Art. 2º A Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, passa a vigorar
acrescida do seguinte art. 2º-A:
“Art. 2º-A. Será convocado referendo do ato
administrativo ou legislativo que autorizar a alienação
de ativos ou qualquer negócio jurídico de empresas
públicas, sociedades de economia mista ou de suas
subsidiárias ou controladas, quando a operação resultar
em perda de controle acionário por parte da União.
§ 1º O referendo também será convocado quando a
alienação ou o negócio jurídico importar em perda
relevante para a geração de receita operacional da
empresa.
§ 2º A Justiça Eleitoral deverá ser cientificada do ato
administrativo ou legislativo que autorizar a alienação
para os fins da Lei 9.709, de 18 de novembro de 1998.
§ 3º Os procedimentos referentes à alienação ou ao
negócio jurídico ficarão sustados até que o resultado da
vontade popular nas urnas seja proclamado.
§ 4º No caso de denegação do ato pelo povo, a
alienação ou o negócio jurídico não será realizado.”
(NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 2728-A/1989

175

JUSTIFICATIVA
O projeto insere, na Lei do Programa Nacional de Desestatização
e na Lei das Estatais, a prerrogativa do povo sobre as escolhas políticas
dos seus governantes a respeito da venda do patrimônio público.
Desde a década de 1990, o tema da privatização ocupa a pauta
política, gera conflitos sociais e desperta o interesse da sociedade. Nos
últimos meses, o assunto tem tomado outra dimensão com a tentativa
do atual governo de vender o patrimônio público a qualquer preço e de
formas pouco transparentes, geralmente pelo uso de brechas legais para
alienar ativos da União sem os mecanismos usuais de controle.
A falta de transparência e de compromisso com o patrimônio do
povo chegou ao cúmulo quando o atual governo abdicou de usar o
procedimento licitatório em processos de desestatização. Esse modus
operandi tende a produzir riscos à preservação do interesse público,
sobretudo em questões estratégicas para os rumos do país, como na
questão energética e na área financeira, dentre outras.
Algo tão relevante o futuro da sociedade deveria ser objeto de
decisão direta do povo. Pesquisas recentes mostram que a maioria do
povo brasileiro não concorda com a atual agenda de privatização e que
gostaria de participar das decisões sobre esse tema. As pessoas estão
descontentes com a política e demandam maior participação
democrática nas decisões políticas relevantes. Essa dimensão é ainda
mais impactante quando se considera a crise política vivida pelo país e
a crise de representação que assola todo o sistema político brasileiro.
Como a sociedade brasileira tem o direito de exercer sua
soberania popular e decidir diretamente sobre os assuntos nacionais
relevantes, apresento esse projeto aos meus nobres pares para que a
alienação de patrimônio público, que resultar em perda de controle
acionário por parte da União, seja submetida à deliberação da vontade
popular.
A deliberação popular será feita através de referendo sobre o ato
administrativo ou legislativo que autorizar a venda do patrimônio
público. Portanto, a vontade popular será exercida antes da venda dos
ativos, de forma que todos os procedimentos da alienação ficarão
sustados até que o governo obtenha autorização popular para
concretizar a operação.
A realização do referendo popular é uma excelente oportunidade
para que se amplie a participação democrática do povo nas decisões
políticas sobre o patrimônio público, que geralmente envolvem dezenas
de bilhões de reais e definem o futuro de gerações de brasileiros.
Sala das Sessões,
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Brasília, 23 de outubro de 2019.
Deputada GLEISI HOFFMANN
(PT/PR)
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 9.491, DE 9 DE SETEMBRO DE 1997
Altera procedimentos relativos ao Programa
Nacional de Desestatização, revoga a Lei nº
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. 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
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
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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.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 9.709, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998

Regulamenta a execução do disposto nos
incisos I, II e III do art. 14 da Constituição
Federal.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A soberania popular é exercida por sufrágio universal e pelo voto direto e
secreto, com valor igual para todos, nos termos desta Lei e das normas constitucionais
pertinentes, mediante:
I - plebiscito;
II - referendo;
III - iniciativa popular.
Art. 2º Plebiscito e referendo são consultas formulares ao povo para que delibere
sobre matéria de acentuada relevância, de natureza constitucional, legislativa ou administrativa.
§ 1º O plebiscito é convocado com anterioridade a ato legislativo ou administrativo,
cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido.
§ 2º O referendo é convocado com posterioridade a ato legislativo ou
administrativo, cumprindo ao povo a respectiva ratificação ou rejeição.
Art. 3º Nas questões de relevância nacional, de competência do Poder Legislativo
ou do Poder Executivo, e no caso do § 3º do art. 18 da Constituição Federal, o plebiscito e o
referendo são convocados mediante decreto legislativo, por proposta de um terço, no mínimo,
dos membros que compõem qualquer das Casas do Congresso Nacional, de conformidade com
esta Lei.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 13.303, DE 30 DE JUNHO DE 2016

Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa
pública, da sociedade de economia mista e de
suas subsidiárias, no âmbito da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS ÀS EMPRESAS PÚBLICAS
E ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
.......................................................................................................................................................
Art. 2º A exploração de atividade econômica pelo Estado será exercida por meio
de empresa pública, de sociedade de economia mista e de suas subsidiárias.
§ 1º A constituição de empresa pública ou de sociedade de economia mista
dependerá de prévia autorização legal que indique, de forma clara, relevante interesse coletivo
ou imperativo de segurança nacional, nos termos do caput do art. 173 da Constituição Federal.
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§ 2º Depende de autorização legislativa a criação de subsidiárias de empresa
pública e de sociedade de economia mista, assim como a participação de qualquer delas em
empresa privada, cujo objeto social deve estar relacionado ao da investidora, nos termos do
inciso XX do art. 37 da Constituição Federal.
§ 3º A autorização para participação em empresa privada prevista no § 2º não se
aplica a operações de tesouraria, adjudicação de ações em garantia e participações autorizadas
pelo Conselho de Administração em linha com o plano de negócios da empresa pública, da
sociedade de economia mista e de suas respectivas subsidiárias.
Art. 3º Empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito
privado, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é
integralmente detido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios.
Parágrafo único. Desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade
da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, será admitida, no capital da empresa
pública, a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de
entidades da administração indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 5.767, DE 2019
(Do Sr. Afonso Motta)
Altera a Lei n.º 9.491, de 1997, para determinar que a desestatização de
empresas ou instituições financeiras, controladas direta ou indiretamente
pela União se dará mediante prévia aprovação pelo Congresso Nacional,
bem como altera a redação do inciso XVIII do art. 29 da lei 13.303/2016,
para estabelecer que só será permitida a dispensa de licitação por
empresas públicas e sociedades de economia mista, na compra e venda
de ações, títulos de crédito e de dívida e de bens que produzam ou
comercializem, se não importar na perda de controle acionário.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-3124/2004.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Esta lei inclui o art. 2º-A à Lei n.º 9.491, de 1997, para determinar
que a desestatização de empresas ou instituições financeiras, controladas direta ou
indiretamente pela União se dará mediante aprovação pelo Congresso Nacional, bem
como altera a redação do inciso XVIII do art. 29 da lei 13.303/2016, para estabelecer
que só será permitida a dispensa de licitação por empresas públicas e sociedades de
economia mista, na compra e venda de ações, títulos de crédito e de dívida e de bens
que produzam ou comercializem, se não importar na perda de controle acionário.
Art. 2º. A Lei n.º 9.491, de 1997 passa a vigorar acrescida do seguinte
art. 2º-A:
Art. 2º-A. Na hipótese de que trata o inciso I do art. 2º, será
imprescindível a prévia aprovação pelo Congresso Nacional por
lei específica, não se enquadrando nessa regra as empresas
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subsidiárias e controladas.
.........................................................................................
Art. 3º. Altere-se o inciso XVIII do art. 29 da lei 13.303/2016.
Art. 29. ...........................................................................
XVIII- na compra e venda de ações, de títulos de crédito e de
dívida e de bens que produzam ou comercializem, desde que
não importe na perda de controle acionário.
.........................................................................................
Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A proposta tem por objeto impedir que ocorra a desestatização de
empresas ou instituições financeiras, controladas direta ou indiretamente pela União
sem prévia aprovação do Congresso Nacional, e, ainda, busca impedir que haja
dispensa de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista, quando
da compra e venda de ações, de títulos de crédito e de dívida e de bens que produzam
ou comercializem, importar na perda do controle acionário.
De acordo com o art. 2º da lei 13.303/2016, uma empresa pública ou
sociedade de economia mista só poderá ser criada mediante prévia autorização legal
que indique, de forma clara, relevante interesse coletivo ou imperativo de segurança
nacional, nos termos do caput do art. 173 da Constituição Federal.
Ora, se para a sua criação é exigida uma lei como forma de resguardar
o interesse público, nada mais razoável do que promover amplo debate e reflexão
para dispor do patrimônio público.
Qualquer alienação impacta diretamente no orçamento público. O inciso
II, do §5º, do artigo 165, da CF, prevê que a lei orçamentária anual compreenderá o
orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a voto, ou seja, o Congresso deve sim
se manifestar.
Ante o exposto, dada a relevância da matéria em resguardar o
patrimônio do povo, contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação desta
proposição.
Sala das Sessões, em 30 de outubro de 2019.
Deputado Afonso Motta
PDT/RS
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
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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 VI
DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DAS FINANÇAS PÚBLICAS
.......................................................................................................................................................
Seção II
Dos Orçamentos
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
I - o plano plurianual;
II - as diretrizes orçamentárias;
III - os orçamentos anuais.
§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as
diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e
outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da
administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro
subseqüente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na
legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de
fomento.
§ 3º O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada
bimestre, relatório resumido da execução orçamentária.
§ 4º Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta
Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo
Congresso Nacional.
§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá:
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e
entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo
poder público;
II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;
III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela
vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e
mantidos pelo poder público.
§ 6º O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo
regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões,
subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.
§ 7º Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, deste artigo, compatibilizados com o
plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo
critério populacional.
§ 8º A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita
e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos
suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos
termos da lei.
§ 9º Cabe à lei complementar:
I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 2728-A/1989

181

organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual;
II - estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e
indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos;
III - dispor sobre critérios para a execução equitativa, além de procedimentos que
serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar
e limitação das programações de caráter obrigatório, para a realização do disposto nos §§ 11 e
12 do art. 166. (Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015, com redação dada
pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019, publicada no DOU de 27/6/2019, produzindo
efeitos a partir da execução orçamentária do exercício financeiro subsequente)
§ 10. A administração tem o dever de executar as programações orçamentárias,
adotando os meios e as medidas necessários, com o propósito de garantir a efetiva entrega de
bens e serviços à sociedade. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019,
publicada no DOU de 27/6/2019, produzindo efeitos a partir da execução orçamentária do
exercício financeiro subsequente)
§ 11. O disposto no § 10 deste artigo, nos termos da lei de diretrizes orçamentárias:
I - subordina-se ao cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que
estabeleçam metas fiscais ou limites de despesas e não impede o cancelamento necessário à
abertura de créditos adicionais;
II - não se aplica nos casos de impedimentos de ordem técnica devidamente
justificados;
III - aplica-se exclusivamente às despesas primárias discricionárias. (Parágrafo
acrescido pela Emenda Constitucional nº 102, de 2019, publicada no DOU de 27/9/2019,
produzindo efeitos a partir da execução orçamentária do exercício financeiro subsequente)
§ 12. Integrará a lei de diretrizes orçamentárias, para o exercício a que se refere e,
pelo menos, para os 2 (dois) exercícios subsequentes, anexo com previsão de agregados fiscais
e a proporção dos recursos para investimentos que serão alocados na lei orçamentária anual
para a continuidade daqueles em andamento. (Parágrafo acrescido pela Emenda
Constitucional nº 102, de 2019, publicada no DOU de 27/9/2019, produzindo efeitos a partir
da execução orçamentária do exercício financeiro subsequente)
§ 13. O disposto no inciso III do § 9º e nos §§ 10, 11 e 12 deste artigo aplica-se
exclusivamente aos orçamentos fiscal e da seguridade social da União. (Parágrafo acrescido
pela Emenda Constitucional nº 102, de 2019, publicada no DOU de 27/9/2019, produzindo
efeitos a partir da execução orçamentária do exercício financeiro subsequente)
§ 14. A lei orçamentária anual poderá conter previsões de despesas para exercícios
seguintes, com a especificação dos investimentos plurianuais e daqueles em andamento.
(Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 102, de 2019, publicada no DOU de
27/9/2019, produzindo efeitos a partir da execução orçamentária do exercício financeiro
subsequente)
§ 15. A União organizará e manterá registro centralizado de projetos de
investimento contendo, por Estado ou Distrito Federal, pelo menos, análises de viabilidade,
estimativas de custos e informações sobre a execução física e financeira. (Parágrafo acrescido
pela Emenda Constitucional nº 102, de 2019, publicada no DOU de 27/9/2019, produzindo
efeitos a partir da execução orçamentária do exercício financeiro subsequente)
Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes
orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas
do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.
§ 1º Caberá a uma comissão mista permanente de Senadores e Deputados:
I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as
contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;
II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e
setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização
orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas
Casas, criadas de acordo com o art. 58.
§ 2º As emendas serão apresentadas na comissão mista, que sobre elas emitirá
parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo plenário das duas Casas do Congresso
Nacional.
§ 3º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o
modifiquem somente podem ser aprovadas caso:
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I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes
orçamentárias;
.......................................................................................................................................................
TÍTULO VII
DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA
CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA
.......................................................................................................................................................
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
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.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 9.491, DE 9 DE SETEMBRO DE 1997

Altera procedimentos relativos ao Programa
Nacional de Desestatização, revoga a Lei nº
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:
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.......................................................................................................................................................
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
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.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 13.303, DE 30 DE JUNHO DE 2016

Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa
pública, da sociedade de economia mista e de
suas subsidiárias, no âmbito da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS ÀS EMPRESAS PÚBLICAS
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E ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
.......................................................................................................................................................
Art. 2º A exploração de atividade econômica pelo Estado será exercida por meio
de empresa pública, de sociedade de economia mista e de suas subsidiárias.
§ 1º A constituição de empresa pública ou de sociedade de economia mista
dependerá de prévia autorização legal que indique, de forma clara, relevante interesse coletivo
ou imperativo de segurança nacional, nos termos do caput do art. 173 da Constituição Federal.
§ 2º Depende de autorização legislativa a criação de subsidiárias de empresa
pública e de sociedade de economia mista, assim como a participação de qualquer delas em
empresa privada, cujo objeto social deve estar relacionado ao da investidora, nos termos do
inciso XX do art. 37 da Constituição Federal.
§ 3º A autorização para participação em empresa privada prevista no § 2º não se
aplica a operações de tesouraria, adjudicação de ações em garantia e participações autorizadas
pelo Conselho de Administração em linha com o plano de negócios da empresa pública, da
sociedade de economia mista e de suas respectivas subsidiárias.
Art. 3º Empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito
privado, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é
integralmente detido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios.
Parágrafo único. Desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade
da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, será admitida, no capital da empresa
pública, a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de
entidades da administração indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
.......................................................................................................................................................
TÍTULO II
DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS ÀS EMPRESAS PÚBLICAS,
ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E ÀS SUAS
SUBSIDIÁRIAS QUE EXPLOREM ATIVIDADE ECONÔMICA
DE PRODUÇÃO OU COMERCIALIZAÇÃO DE BENS OU DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AINDA QUE A ATIVIDADE
ECONÔMICA ESTEJA SUJEITA AO REGIME DE MONOPÓLIO
DA UNIÃO OU SEJA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
CAPÍTULO I
DAS LICITAÇÕES
Seção I
Da Exigência de Licitação e dos Casos de Dispensa
e de Inexigibilidade
.......................................................................................................................................................
Art. 29. É dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades
de economia mista:
I - para obras e serviços de engenharia de valor até R$ 100.000,00 (cem mil reais),
desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda a obras e serviços
de mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;
II - para outros serviços e compras de valor até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um
mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizado de uma só vez;
III - quando não acudirem interessados à licitação anterior e essa, justificadamente,
não puder ser repetida sem prejuízo para a empresa pública ou a sociedade de economia mista,
bem como para suas respectivas subsidiárias, desde que mantidas as condições
preestabelecidas;
IV - quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente
superiores aos praticados no mercado nacional ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos
oficiais competentes;
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V - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento de suas
finalidades precípuas, quando as necessidades de instalação e localização condicionarem a
escolha do imóvel, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo
avaliação prévia;
VI - na contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento, em
consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação
anterior e aceitas as mesmas condições do contrato encerrado por rescisão ou distrato, inclusive
quanto ao preço, devidamente corrigido;
VII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou
estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional ou de instituição
dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável
reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos;
VIII - para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira
necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao
fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for
indispensável para a vigência da garantia;
IX - na contratação de associação de pessoas com deficiência física, sem fins
lucrativos e de comprovada idoneidade, para a prestação de serviços ou fornecimento de mão
de obra, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;
X - na contratação de concessionário, permissionário ou autorizado para
fornecimento ou suprimento de energia elétrica ou gás natural e de outras prestadoras de serviço
público, segundo as normas da legislação específica, desde que o objeto do contrato tenha
pertinência com o serviço público.
XI - nas contratações entre empresas públicas ou sociedades de economia mista e
suas respectivas subsidiárias, para aquisição ou alienação de bens e prestação ou obtenção de
serviços, desde que os preços sejam compatíveis com os praticados no mercado e que o objeto
do contrato tenha relação com a atividade da contratada prevista em seu estatuto social;
XII - na contratação de coleta, processamento e comercialização de resíduos
sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo,
efetuados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de
baixa renda que tenham como ocupação econômica a coleta de materiais recicláveis, com o uso
de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública;
XIII - para o fornecimento de bens e serviços, produzidos ou prestados no País,
que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional, mediante
parecer de comissão especialmente designada pelo dirigente máximo da empresa pública ou da
sociedade de economia mista;
XIV - nas contratações visando ao cumprimento do disposto nos arts. 3º, 4º, 5º e
20 da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observados os princípios gerais de contratação
dela constantes;
XV - em situações de emergência, quando caracterizada urgência de atendimento
de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras,
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens
necessários ao atendimento da situação emergencial e para as parcelas de obras e serviços que
possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e
ininterruptos, contado da ocorrência da emergência, vedada a prorrogação dos respectivos
contratos, observado o disposto no § 2º;
XVI - na transferência de bens a órgãos e entidades da administração pública,
inclusive quando efetivada mediante permuta;
XVII - na doação de bens móveis para fins e usos de interesse social, após avaliação
de sua oportunidade e conveniência socioeconômica relativamente à escolha de outra forma de
alienação;
XVIII - na compra e venda de ações, de títulos de crédito e de dívida e de bens que
produzam ou comercializem.
§ 1º Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do inciso
VI do caput, a empresa pública e a sociedade de economia mista poderão convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições
ofertadas por estes, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado
para a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados nos termos do instrumento
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convocatório.
§ 2º A contratação direta com base no inciso XV do caput não dispensará a
responsabilização de quem, por ação ou omissão, tenha dado causa ao motivo ali descrito,
inclusive no tocante ao disposto na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.
§ 3º Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput podem ser alterados, para
refletir a variação de custos, por deliberação do Conselho de Administração da empresa pública
ou sociedade de economia mista, admitindo-se valores diferenciados para cada sociedade.
Art. 30. A contratação direta será feita quando houver inviabilidade de competição,
em especial na hipótese de:
I - aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos
por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo;
II - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados, com profissionais
ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e
divulgação:
a) estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;
b) pareceres, perícias e avaliações em geral;
c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;
d) fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;
e) patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;
f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
g) restauração de obras de arte e bens de valor histórico.
§ 1º Considera-se de notória especialização o profissional ou a empresa cujo
conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos,
experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos
relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e
indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.
§ 2º Na hipótese do caput e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado,
pelo órgão de controle externo, sobrepreço ou superfaturamento, respondem solidariamente
pelo dano causado quem houver decidido pela contratação direta e o fornecedor ou o prestador
de serviços.
§ 3º O processo de contratação direta será instruído, no que couber, com os
seguintes elementos:
I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa,
quando for o caso;
II - razão da escolha do fornecedor ou do executante;
III - justificativa do preço.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 309, DE 2020
(Do Sr. Carlos Veras)
Altera o art. 3º da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, para explicitar
que o Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro e a Empresa
de Tecnologia e Informações da Previdência Social - Dataprev não se
encontram abrangidas pelo programa a que se refere a lei modificada, e
dá outras providências.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-6490/2016.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, passa a vigorar com a
seguinte redação:
Art. 3º Não se aplicam os dispositivos desta Lei ao Banco do Brasil S.A.,
à Caixa Econômica Federal, ao Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro,
à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - Dataprev, 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 à alienação das referidas participações.
Art. 2º São considerados nulos de pleno direito quaisquer atos administrativos
editados até a data de publicação desta Lei que promovam ou tendam a promover as providências de
que trata o § 1º do art. 2º da Lei nº 9.491, de 1997, relativamente ao Serviço Federal de Processamento
de Dados - Serpro, e à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - Dataprev.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A delegação legislativa efetivada na Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, não
constitui o verdadeiro “cheque em branco” que vem sendo indevidamente utilizado pelo Poder
Executivo federal para anunciar a alienação de instituições cujo valor estratégico se revela indiscutível.
Comete-se um grave equívoco e se viola a legislação quando se ignoram as premissas estabelecidas no
art. 1º do referido diploma, que sem nenhuma dúvida vinculam a efetivação de providências
administrativas dele decorrentes.
Com efeito, além das empresas que já se encontram expressamente identificadas
no dispositivo que se pretende alterar, também não podem ser inseridas no Programa Nacional de
Desestatização, sem oitiva prévia do Poder Legislativo, atividades que não estejam contempladas pelos
incisos I e V do art. 1º da Lei nº 9.491, de 1997. Em outros termos, descabe a alienação desamparada
de lei específica de empresas públicas ou sociedades de economia mista atreladas a atividades que não
sejam “indevidamente” exploradas pelo Estado ou que sejam fundamentais para a consecução de suas
prioridades.
Tais características sem nenhuma dúvida são cumpridas pelo Serpro e pela Dataprev,
na medida em que desempenham funções cada vez mais estratégicas na vida moderna. A tecnologia
constitui, de forma que não mais admite retrocessos, ferramenta indispensável para que o Estado
cumpra as funções que lhe foram atribuídas pela sociedade, razão pela qual é impensável a afirmação
de que a preservação de estruturas como as aqui abrangidas não seja devida ou não se revele de singular
relevância para a consecução do serviço público.
Em razão do exposto, tramitará, inclusive, em paralelo ao presente projeto de lei, de
cunho predominantemente esclarecedor do teor do diploma legal afetado, propostas de decretos
legislativos voltadas à mesma finalidade (sustar os efeitos dos Decretos n. 10.199 e n. 10.206, ambos de
2020). A interpretação que já deve prevalecer em relação à Lei nº 9.491, de 1997, é que seus termos,
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na forma como se encontram redigidos, evitam abusos como os que são obstados de forma sólida e
definitiva na presente proposição, mas nada impede que as duas providências, o bloqueio do ato
abusivo já implementado e a prevenção de sua reprodução no futuro, sejam simultaneamente
adotadas.
Cabe afastar qualquer dúvida que ainda remanesça em espíritos desavisados sobre
o verdadeiro conteúdo do Programa Nacional de Desestatização, que não foi estabelecido para agredir
os interesses da população. Trata-se de enxugar e tornar mais eficiente o aparato estatal, não de
inviabilizá-lo, resultado que se obtém ao se permitir a livre e não refletida alienação de estruturas
essenciais ao seu funcionamento.
Excluir o Poder Legislativo da discussão em torno do tema acarreta em permitir que
o Estado brasileiro, no que tange a atividades que servem quase como um verdadeiro pulmão para as
demais por ele desenvolvidas, abra mão de prerrogativas essenciais sem que se estabeleçam os devidos
e indispensáveis cuidados.
Pede-se, destarte, dados os sólidos motivos que o amparam, a célere aprovação do
presente projeto.
Sala das Sessões, em 12 de fevereiro de 2020.
Deputado CARLOS VERAS

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

LEI Nº 9.491, DE 9 DE SETEMBRO DE 1997
Altera procedimentos relativos ao Programa
Nacional de Desestatização, revoga a Lei nº
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
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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
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.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

DECRETO Nº 10.199, DE 15 DE JANEIRO DE 2020

Dispõe sobre a qualificação da Empresa de
Tecnologia e Informações da Previdência no
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âmbito do Programa de Parcerias de
Investimentos da Presidência da República e
sobre a sua inclusão no Programa Nacional de
Desestatização.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art.
84, caput, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº
13.334, de 13 de setembro de 2016, e na Resolução nº 91, de 19 de novembro de 2019, do
Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República,
DECRETA:
Art. 1º Fica qualificada, no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos da
Presidência da República - PPI, e incluída no Programa Nacional de Desestatização - PND a
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de janeiro de 2020; 199º da Independência e 132º da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Onyx Lorenzoni

DECRETO Nº 10.206, DE 22 DE JANEIRO DE 2020
Dispõe sobre a qualificação do Serviço Federal
de Processamento de Dados no âmbito do
Programa de Parcerias de Investimentos da
Presidência da República e sobre a sua inclusão
no Programa Nacional de Desestatização.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art.
84, caput, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº
13.334, de 13 de setembro de 2016, e na Resolução nº 90, de 19 de novembro de 2019, do
Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República,
DECRETA:
Art. 1º Fica qualificado, no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos da
Presidência da República - PPI, e incluído no Programa Nacional de Desestatização - PND o
Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de janeiro de 2020; 199º da Independência e 132º da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Fernando Wandscheer de Moura Alves

PROJETO DE LEI N.º 3.433, DE 2020
(Do Sr. Zé Neto e outros)
Dispõe sobre o fortalecimento das instituições financeiras federais e de
suas subsidiárias para o desenvolvimento econômico e social e para o
enfrentamento de crises e emergências públicas nacionais, bem como
altera a Lei nº 5.662, de 21 de junho de 1971, a Lei nº 9.491, de 9 de
setembro de 1997, a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016.
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DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-6490/2016.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o fortalecimento das instituições
financeiras federais e de suas subsidiárias para o desenvolvimento econômico e social
e para o enfrentamento de crises e emergências públicas nacionais, bem como altera
a Lei nº 5.662, de 21 de junho de 1971, a Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, a
Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016.
Art. 2º As desestatizações de instituições financeiras controladas pela
União e de suas subsidiárias que impliquem perda de controle acionário da União ou
de direitos que lhe assegurem a preponderância nas deliberações sociais e o poder
de eleger a maioria dos administradores de cada instituição ou subsidiária somente
poderão ser realizadas por meio de autorização por lei federal para cada instituição
específica ou sua subsidiária.
Art. 3º Ato do Poder Executivo definirá limite máximo para a
participação de capital estrangeiro no capital social e no controle efetivo das
instituições financeiras federais e suas subsidiárias classificadas como sociedades de
economia mista.
§ 1º O limite estabelecido segundo o caput deste artigo aplicar-se-á
às ações e aos títulos conversíveis em ações negociados em mercados financeiros e
a quaisquer associações, parcerias e consórcios de que participem as instituições
financeiras federais e suas subsidiárias.
§ 2º Ficam vedadas ofertas de ações e de títulos conversíveis em
ações de instituições financeiras federais e suas subsidiárias em mercados
estrangeiros.
Art. 4º O art. 5º da Lei nº 5.662, de 21 de junho de 1971, passa a
vigorar acrescido dos seguintes §§ 2º e 3º, renumerando-se para § 1º o parágrafo
único deste artigo:
“Art. 5º ..........................................................................................
§ 1º ...............................................................................................
§ 2º O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social –
BNDES, para cumprir o objetivo de realização do desenvolvimento da
economia nacional de que dispõe o caput deste artigo, constitui
instrumento fundamental para prover financiamento a taxas reduzidas
para empreendimentos de todos os portes, especialmente em
momentos de crise ou de emergência pública nacional.
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§ 3º Os financiamentos que tiverem como fonte de recursos o Fundo
de Participação PIS-Pasep, o Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT
e o Fundo da Marinha Mercante – FMM terão taxas reduzidas de juros
conforme estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional – CMN,
inclusive para diferentes prazos e modalidades de empréstimo,
especialmente em momentos de crise ou de emergência pública
nacional, e privilegiarão investimentos, diversificação produtiva,
desenvolvimento tecnológico e atividades com externalidades
positivas e elevados retornos sociais.
§ 4º Os recursos do Fundo de Participação PIS-Pasep, do FAT e do
FMM, quando aplicados pelas instituições financeiras federais em
operações de financiamento, serão remunerados, pro rata die, por
taxas de juros definidas pelo CMN em conformidade com o disposto
no § 3º deste artigo.
§ 5º Quando necessário ao desenvolvimento econômico e social, à
expansão das capacidades empresariais e aos imperativos de
segurança e relevante interesse coletivo, o BNDES e as suas
subsidiárias poderão realizar operações de subscrição de ações ou
outros valores mobiliários conversíveis, permutáveis ou lastreados em
ações de empresas de capital nacional estratégicas, inclusive
participando de seu controle, bem como poderão patrocinar
reestruturações empresariais para expansão da atividade produtiva de
capital nacional, com base no mercado interno ou externo.
§ 6º Em momentos de crise ou de emergência pública nacional os
créditos da União concedidos ao BNDES serão prioritariamente
destinados a financiamentos ou participação no mercado de capitais
voltados para a recuperação da economia em bases sustentáveis,
sendo vedada a devolução antecipada desses créditos enquanto
durarem os efeitos econômicos e sociais de crise ou emergência
pública nacional. (NR)”

Art. 5º O art. 3º da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, passa a
viger com a seguinte redação:
“Art. 3º Não se aplicam os dispositivos desta Lei ao Banco do Brasil
S.A., à Caixa Econômica Federal e a todas as instituições financeiras
federais e suas subsidiárias, bem como a empresas públicas ou
sociedades de economia mista e suas subsidiárias 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. (NR)”

Art. 6º Os arts. 1º e 28 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016,
passam a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 1º ..........................................................................................
......................................................................................................
§ 8º Submetem-se ao regime previsto nesta Lei a empresa estatal que
detenha a maioria das cotas ou ações de participação ou, ainda que
de forma minoritária, o controle de fato ou de direito de consórcio ou
de sociedade empresarial. (NR)”
“Art. 28 .........................................................................................
......................................................................................................
§ 3º São as empresas públicas e as sociedades de economia mista
dispensadas da observância dos dispositivos deste Capítulo na
comercialização, prestação ou execução, de forma direta, pelas
empresas mencionadas no caput, de produtos, serviços ou obras
especificamente relacionados com seus respectivos objetos sociais.”
(NR)

Art. 7º Ficam revogados:
I – os arts. 8º e 9º da Lei nº 5.662, de 21 de junho de 1971;
II – o § 2º do art. 2º da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997; e
III – o § 4º do art. 28 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016.
Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
A atuação dos bancos públicos é primordial para o desenvolvimento
econômico e social. Se o Brasil tivesse privatizado esses bancos e não dispusesse
mais de mecanismos essenciais de atuação estatal no sistema financeiro, estaríamos
em uma situação ainda pior, no contexto atual da pandemia de Covid-19.
Além dos instrumentos de direcionamento de crédito para o setor
rural, o sistema imobiliário ou o financiamento de longo prazo, respectivamente
liderados por Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), são imprescindíveis, para a
economia brasileira, a capacidade de os bancos e as instituições financeiras oficiais
porem em prática políticas governamentais.
O fornecimento de crédito em condições favorecidas frente aos
bancos privados, que praticam as maiores taxas de juros do mundo, torna-se
necessário junto com a capilaridade dessas instituições e a possibilidade de atuação
integrada com outras políticas, como, por exemplo, a viabilização do pagamento do
auxílio emergencial que foi recentemente aprovado pelo Legislativo.
Entendemos que a proposta de privatizar a qualquer custo os bancos
públicos é fundada em ideologia econômica equivocada e desconectada da realidade
brasileira. A sociedade necessita justamente de atuação mais forte do Estado para
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realizar as políticas de sustentação da produção e dos empregos e de retomada do
nível de atividade que são indispensáveis diante do recuo que já conhecemos de 1,5%
no PIB do primeiro trimestre de 2020 e da projeção de queda de até dois dígitos da
economia brasileira neste ano.
Em face desse quadro, apresentamos Projeto de Lei que dispõe sobre
o fortalecimento das instituições financeiras federais e de suas subsidiárias para o
desenvolvimento econômico e social e para o enfrentamento de crises e emergências
públicas nacionais, bem como altera a Lei nº 5.662, de 21 de junho de 1971, a Lei nº
9.491, de 9 de setembro de 1997, a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016.
O controle dos bancos estatais deve ser cada vez mais público, para
que o Estado possa atuar mais efetivamente na execução das políticas públicas de
que o País precisa. Essas instituições não objetivam simplesmente o lucro, mas
principalmente os imperativos de segurança nacional e o relevante interesse coletivo
no provimento de crédito e na atuação no mercado financeiro, para alcançar os
objetivos nacionais de desenvolvimento econômico e social.
Pretendemos estipular que as desestatizações de instituições
financeiras controladas pela União e de suas subsidiárias que impliquem perda de
controle acionário da União ou de direitos que lhe assegurem a preponderância nas
deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores de cada
instituição ou subsidiária somente poderão ser realizadas por meio de autorização por
lei federal para cada instituição específica ou sua subsidiária.
Ainda julgamos relevante prever que ato do Poder Executivo deve
definir limite máximo para a participação de capital estrangeiro no capital social e no
controle efetivo das instituições financeiras federais e suas subsidiárias classificadas
como sociedades de economia mista. Esse limite aplicar-se-á às ações e aos títulos
conversíveis em ações negociados em mercados financeiros e a quaisquer
associações, parcerias e consórcios de que participem as instituições financeiras
federais e suas subsidiárias. Ademais, devem ser vedadas as ofertas de ações e de
títulos conversíveis em ações de instituições financeiras federais e suas subsidiárias
em mercados estrangeiros.
Algumas modificações na legislação são importantes para fortalecer
as instituições financeiras federais. É o caso da mudança que propomos na Lei nº
5.662, de 21 de junho de 1971, que dispõe sobre o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Avaliamos que o Banco, para cumprir
o objetivo de realização do desenvolvimento da economia nacional de que dispõe o
caput deste artigo, constitui instrumento fundamental para prover financiamento a
taxas reduzidas para empreendimentos de todos os portes, especialmente em
momentos de crise ou de emergência pública nacional.
Precisamos corrigir um erro que foi cometido pela Medida Provisória
nº 777, de 2017, que substituiu a Taxa de Juros de Longo Prazo do BNDES pela Taxa
de Longo Prazo, que é indexada aos títulos públicos NTN-B de cinco anos. Essa regra
indexação é pró-cíclica e lamentavelmente tem servido para aumentar os juros do
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Banco7 em um momento em que eles deveriam estar justamente caindo.
Para contrapor essa regra nada inteligente, sugerimos estabelecer
que tipicamente operacionalizados pelo BNDES devem ter taxas reduzidas conforme
a necessidade da economia. Assim, os financiamentos que têm como fonte o Fundo
de Participação PIS-Pasep, o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e o Fundo da
Marinha Mercante (FMM) devem ter taxas reduzidas de juros conforme estabelecido
pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), inclusive para diferentes prazos e
modalidades de empréstimo, especialmente em momentos de crise ou de emergência
pública nacional, e precisam privilegiar investimentos, diversificação produtiva,
desenvolvimento tecnológico e atividades com externalidades positivas e elevados
retornos sociais.
Já os recursos do Fundo de Participação PIS-Pasep, do FAT e do
FMM, quando aplicados pelas instituições financeiras federais em operações de
financiamento, devem ser remunerados, pro rata die, por taxas de juros definidas pelo
CMN em conformidade com a nova regra definida.
Adicionalmente, quando necessário ao desenvolvimento econômico e
social, à expansão das capacidades empresariais e aos imperativos de segurança e
relevante interesse coletivo, o BNDES e as suas subsidiárias ficam autorizados a
realizar operações de subscrição de ações ou outros valores mobiliários conversíveis,
permutáveis ou lastreados em ações de empresas de capital nacional estratégicas,
inclusive participando de seu controle, bem como poderão patrocinar reestruturações
empresariais para expansão da atividade produtiva de capital nacional, com base no
mercado interno ou externo.
Ao invés de devolver recursos para o Tesouro, deve o BNDES utilizar
créditos existentes em prol do fomento da economia. Em momentos de crise ou de
emergência pública nacional os créditos da União concedidos ao BNDES serão
prioritariamente destinados a financiamentos ou participação no mercado de capitais
voltados para a recuperação da economia em bases sustentáveis, sendo vedada a
devolução antecipada desses créditos enquanto durarem os efeitos econômicos e
sociais de crise ou emergência pública nacional.
Para que as regras sejam de privatização que propomos sejam
efetivas, a previsão de desestatizações de instituições financeiras federais deve ser
retirada da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, do Programa Nacional de
Desestatizações (PND). Nova redação de dispositivo sobre as exceções ao Programa
deve mencionar ali que não se aplicam os dispositivos desta Lei ao Banco do Brasil
S.A., à Caixa Econômica Federal e a todas as instituições financeiras federais e suas
subsidiárias, além de retirar a permissão para serem vendidas participações
minoritárias.

7

Ver
artigo
do
Valor
Econômico
de
13/05/2020,
disponível
em:
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/05/13/tlp-sobe-ha-5-meses-e-atinge-maior-nivel-desdeagosto-de-2019.ghtml.
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Na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre o estatuto
jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias,
também é necessário fazer alterações. Deve ficar claro, no art. 1º, que se submetem
ao regime a empresa estatal que detenha a maioria das cotas ou ações de
participação ou, ainda que de forma minoritária, o controle de fato ou de direito de
consórcio ou de sociedade empresarial.
Igualmente, nessa legislação sobre empresas estatais, deve ser
retirada a previsão, no § 3º, II, do art. 28, de dispensa de licitação vinculada a
“oportunidades de negócio”, que é um conceito juridicamente vago e que permite, de
acordo com o § 4º, associações indiscriminadas com capitais privados e alienações
de ativos sem respeitar nem mesmo as regras estabelecidas para desestatizações.
Dessa forma, precisamos extirpar essa excrescência, inclusive com a revogação
deste § 4º, para resguardar o respeito ao patrimônio público.
Também são feitas as outras revogações. É o caso dos arts. 8º e 9º
na citada Lei nº 5.662, de 21 de junho de 1971, para excluir a anacrônica possibilidade
de transformação do BNDES em sociedade de economia mista. Além disso, o § 2º do
art. 2º da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, que permitia incluir no PND
participações minoritárias de empresas estatais, deve ser retirado do nosso
ordenamento.
Diante do exposto, solicitamos o apoio dos nobres pares e de toda a
sociedade brasileira à aprovação deste importante Projeto de Lei, destinado ao
fortalecimento das instituições financeiras federais e de suas subsidiárias para o
desenvolvimento econômico e social e para o enfrentamento de crises e emergências
públicas nacionais.
Sala das Sessões, em 19 de junho de 2020.

Deputado ZÉ NETO
Dep. José Guimarães - PT/CE
Dep. Pedro Uczai - PT/SC
Dep. Airton Faleiro - PT/PA
Dep. João Daniel - PT/SE
Dep. Vander Loubet - PT/MS
Dep. Alencar Santana Braga - PT/SP
Dep. Valmir Assunção - PT/BA
Dep. Paulo Teixeira - PT/SP
Dep. Professora Rosa Neide - PT/MT
Dep. Assis Carvalho - PT/PI
Dep. Rogério Correia - PT/MG
Dep. Patrus Ananias - PT/MG
Dep. Margarida Salomão - PT/MG

Dep. Célio Moura - PT/TO
Dep. Beto Faro - PT/PA
Dep. Marcon - PT/RS
Dep. Gleisi Hoffmann - PT/PR
Dep. José Ricardo - PT/AM
Dep. Paulão - PT/AL
Dep. Maria do Rosário - PT/RS
Dep. Erika Kokay - PT/DF
Dep. Afonso Florence - PT/BA
Dep. Luizianne Lins - PT/CE
Dep. Paulo Guedes - PT/MG
Dep. Carlos Veras - PT/PE
Dep. Henrique Fontana - PT/RS
Dep. Reginaldo Lopes - PT/MG
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Dep. Zé Carlos - PT/MA
Dep. Waldenor Pereira - PT/BA
Dep. Leonardo Monteiro - PT/MG
Dep. Enio Verri - PT/PR
Dep. Frei Anastacio Ribeiro - PT/PB
Dep. Benedita da Silva - PT/RJ
Dep. Nilto Tatto - PT/SP
Dep. Alexandre Padilha - PT/SP
Dep. Vicentinho - PT/SP

Dep. Arlindo Chinaglia - PT/SP
Dep. Marília Arraes - PT/PE
Dep. Helder Salomão - PT/ES
Dep. Rui Falcão - PT/SP
Dep. Zeca Dirceu - PT/PR
Dep. Rubens Otoni - PT/GO
Dep. Padre João - PT/MG
Dep. Odair Cunha - PT/MG

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

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.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
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
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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.
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.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 9.491, DE 9 DE SETEMBRO DE 1997
Altera procedimentos relativos ao Programa
Nacional de Desestatização, revoga a Lei nº
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. 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;
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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
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
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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)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 13.303, DE 30 DE JUNHO DE 2016
Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa
pública, da sociedade de economia mista e de
suas subsidiárias, no âmbito da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS ÀS EMPRESAS PÚBLICAS E ÀS SOCIEDADES DE
ECONOMIA MISTA
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade
de economia mista e de suas subsidiárias, abrangendo toda e qualquer empresa pública e
sociedade de economia mista da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que
explore atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de
serviços, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União ou
seja de prestação de serviços públicos.
§ 1º O Título I desta Lei, exceto o disposto nos arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 11, 12
e 27, não se aplica à empresa pública e à sociedade de economia mista que tiver, em conjunto
com suas respectivas subsidiárias, no exercício social anterior, receita operacional bruta inferior
a R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais).
§ 2º O disposto nos Capítulos I e II do Título II desta Lei aplica-se inclusive à
empresa pública dependente, definida nos termos do inciso III do art. 2º da Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000, que explore atividade econômica, ainda que a atividade
econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União ou seja de prestação de serviços
públicos.
§ 3º Os Poderes Executivos poderão editar atos que estabeleçam regras de
governança destinadas às suas respectivas empresas públicas e sociedades de economia mista
que se enquadrem na hipótese do § 1º, observadas as diretrizes gerais desta Lei.
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§ 4º A não edição dos atos de que trata o § 3º no prazo de 180 (cento e oitenta) dias
a partir da publicação desta Lei submete as respectivas empresas públicas e sociedades de
economia mista às regras de governança previstas no Título I desta Lei.
§ 5º Submetem-se ao regime previsto nesta Lei a empresa pública e a sociedade de
economia mista que participem de consórcio, conforme disposto no art. 279 da Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976, na condição de operadora.
§ 6º Submete-se ao regime previsto nesta Lei a sociedade, inclusive a de propósito
específico, que seja controlada por empresa pública ou sociedade de economia mista abrangidas
no caput.
§ 7º Na participação em sociedade empresarial em que a empresa pública, a
sociedade de economia mista e suas subsidiárias não detenham o controle acionário, essas
deverão adotar, no dever de fiscalizar, práticas de governança e controle proporcionais à
relevância, à materialidade e aos riscos do negócio do qual são partícipes, considerando, para
esse fim:
I - documentos e informações estratégicos do negócio e demais relatórios e
informações produzidos por força de acordo de acionistas e de Lei considerados essenciais para
a defesa de seus interesses na sociedade empresarial investida;
II - relatório de execução do orçamento e de realização de investimentos
programados pela sociedade, inclusive quanto ao alinhamento dos custos orçados e dos
realizados com os custos de mercado;
III - informe sobre execução da política de transações com partes relacionadas;
IV - análise das condições de alavancagem financeira da sociedade;
V - avaliação de inversões financeiras e de processos relevantes de alienação de
bens móveis e imóveis da sociedade;
VI - relatório de risco das contratações para execução de obras, fornecimento de
bens e prestação de serviços relevantes para os interesses da investidora;
VII - informe sobre execução de projetos relevantes para os interesses da
investidora;
VIII - relatório de cumprimento, nos negócios da sociedade, de condicionantes
socioambientais estabelecidas pelos órgãos ambientais;
IX - avaliação das necessidades de novos aportes na sociedade e dos possíveis riscos
de redução da rentabilidade esperada do negócio;
X - qualquer outro relatório, documento ou informação produzido pela sociedade
empresarial investida considerado relevante para o cumprimento do comando constante do
caput.
Art. 2º A exploração de atividade econômica pelo Estado será exercida por meio de
empresa pública, de sociedade de economia mista e de suas subsidiárias.
§ 1º A constituição de empresa pública ou de sociedade de economia mista
dependerá de prévia autorização legal que indique, de forma clara, relevante interesse coletivo
ou imperativo de segurança nacional, nos termos do caput do art. 173 da Constituição Federal.
§ 2º Depende de autorização legislativa a criação de subsidiárias de empresa pública
e de sociedade de economia mista, assim como a participação de qualquer delas em empresa
privada, cujo objeto social deve estar relacionado ao da investidora, nos termos do inciso XX
do art. 37 da Constituição Federal.
§ 3º A autorização para participação em empresa privada prevista no § 2º não se
aplica a operações de tesouraria, adjudicação de ações em garantia e participações autorizadas
pelo Conselho de Administração em linha com o plano de negócios da empresa pública, da
sociedade de economia mista e de suas respectivas subsidiárias.
.......................................................................................................................................................
TÍTULO II
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DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS ÀS EMPRESAS PúBLICAS, ÀS SOCIEDADES DE
ECONOMIA MISTA E ÀS SUAS SUBSIDIÁRIAS QUE EXPLOREM ATIVIDADE
ECONÔMICA DE PRODUÇÃO OU COMERCIALIZAÇÃO DE BENS OU DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AINDA QUE A ATIVIDADE ECONÔMICA ESTEJA
SUJEITA AO REGIME DE MONOPÓLIO DA UNIÃO OU SEJA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS PÚBLICOS.
CAPÍTULO I
DAS LICITAÇÕES
Seção I
Da Exigência de Licitação e dos Casos de Dispensa e de Inexigibilidade
Art. 28. Os contratos com terceiros destinados à prestação de serviços às empresas
públicas e às sociedades de economia mista, inclusive de engenharia e de publicidade, à
aquisição e à locação de bens, à alienação de bens e ativos integrantes do respectivo patrimônio
ou à execução de obras a serem integradas a esse patrimônio, bem como à implementação de
ônus real sobre tais bens, serão precedidos de licitação nos termos desta Lei, ressalvadas as
hipóteses previstas nos arts. 29 e 30.
§ 1º Aplicam-se às licitações das empresas públicas e das sociedades de economia
mista as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006.
§ 2º O convênio ou contrato de patrocínio celebrado com pessoas físicas ou jurídicas
de que trata o § 3º do art. 27 observará, no que couber, as normas de licitação e contratos desta
Lei.
§ 3º São as empresas públicas e as sociedades de economia mista dispensadas da
observância dos dispositivos deste Capítulo nas seguintes situações:
I - comercialização, prestação ou execução, de forma direta, pelas empresas
mencionadas no caput, de produtos, serviços ou obras especificamente relacionados com seus
respectivos objetos sociais;
II - nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada a suas características
particulares, vinculada a oportunidades de negócio definidas e específicas, justificada a
inviabilidade de procedimento competitivo.
§ 4º Consideram-se oportunidades de negócio a que se refere o inciso II do § 3º a
formação e a extinção de parcerias e outras formas associativas, societárias ou contratuais, a
aquisição e a alienação de participação em sociedades e outras formas associativas, societárias
ou contratuais e as operações realizadas no âmbito do mercado de capitais, respeitada a
regulação pelo respectivo órgão competente.
Art. 29. É dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades
de economia mista:
I - para obras e serviços de engenharia de valor até R$ 100.000,00 (cem mil reais),
desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda a obras e serviços
de mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 777, DE 26 DE ABRIL DE 2017
(Convertida na Lei nº13.483, de 21 de setembro de 2017)
Institui a Taxa de Longo Prazo - TLP, dispõe
sobre a remuneração dos recursos do Fundo de
Participação PIS-Pasep, do Fundo de Amparo
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ao Trabalhador e do Fundo da Marinha
Mercante e dá outras providências.
O 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 Os recursos do Fundo de Participação PIS-Pasep, do Fundo de Amparo ao
Trabalhador - FAT e do Fundo da Marinha Mercante - FMM, quando aplicados pelas
instituições financeiras oficiais federais em operações de financiamento contratadas a partir de
1º de janeiro de 2018, serão remunerados, pro rata die, pela Taxa de Longo Prazo - TLP, apurada
mensalmente, composta pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IPCA, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, e pela
taxa de juros prefixada, estabelecida em cada operação.
§ 1º A taxa de juros prefixada a que se refere o caput será a vigente na data de
contratação da operação e será estabelecida de acordo com o disposto no art. 2º, aplicada de
forma uniforme por todo o prazo da operação de financiamento.
§ 2º Os recursos dos Fundos de que trata o caput repassados às instituições
financeiras oficiais federais em operações de financiamento, enquanto não aplicados, serão
remunerados, pro rata die, pela taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic para títulos públicos federais, divulgada
pelo Banco Central do Brasil, ou por outra taxa que legalmente venha a substituí-la.
§ 3º A taxa de remuneração a que se refere o § 2º será descontada de percentual a
ser fixado pelo Ministro de Estado da Fazenda, não podendo superar 0,09% (nove centésimos
por cento) ao ano.
§ 4º Na hipótese de ser verificado inadimplemento de parcela da operação de
financiamento contratada, a instituição financeira deverá remunerar os recursos, pro rata die,
pelos mesmos critérios previstos para os recursos aplicados na forma do caput, pelo prazo de
até sessenta dias, contado da data de vencimento contratada, conforme o esquema de pagamento
contratado.
§ 5º O disposto no § 2º se aplica aos valores relativos às parcelas inadimplidas das
operações de financiamento, desde a data de vencimento contratada, após decorrido o prazo
estabelecido no § 4º, e às parcelas cujo pagamento tenha sido antecipado em relação à data de
vencimento contratada, desde a data do recebimento.
.....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 4.269, DE 2020
(Dos Srs. Erika Kokay e Frei Anastacio Ribeiro)
Dispõe sobre a dispensa de licitação para empresas estatais, regula
operações com carteiras de instituições financeiras federais, tipifica o
crime de desestatizar empresas públicas ou sociedades de economia
mista sem autorização legislativa, inclusive por meio de operações com
subsidiárias, especifica atos de improbidade que causam prejuízo ao
erário, e altera a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e a Lei nº 8.429,
de 2 de junho de 1992.
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DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-5767/2019.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a dispensa de licitação para empresas
estatais, regula operações com carteiras de instituições financeiras federais, tipifica o
crime de desestatizar empresas públicas ou sociedades de economia mista sem
autorização legislativa, inclusive por meio de operações com subsidiárias,
especifica atos de improbidade que causam prejuízo ao erário, e altera a Lei nº
13.303, de 30 de junho de 2016, e a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, para
salvaguardar o interesse público na gestão das empresas estatais.
Art. 2º O art. 28 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 28. ........................................................................................
......................................................................................................
§ 3º São as empresas públicas e as sociedades de economia mista
dispensadas da observância dos dispositivos deste Capítulo, no caso
de comercialização, prestação ou execução, de forma direta, pelas
empresas mencionadas no caput, de produtos, serviços ou obras
especificamente relacionados com suas respectivas atividades
finalísticas.
§ 4º As aquisições, cessões e alienações de carteiras de instituições
financeiras federais, mantida a posição de controle do poder público,
serão sempre precedidas de licitação, salvo quando realizadas entre
empresas pertencentes ao mesmo conglomerado ou grupo
empresarial. (NR)”

Art. 3º A Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, passa a vigorar
acrescida de art. 94-A com a seguinte redação:
“Art. 94-A. Constitui crime contra o patrimônio público realizar atos
com o objetivo de desestatizar sem autorização legislativa, parcial ou
totalmente, empresa pública ou sociedade de economia mista,
inclusive por meio de alienação de ativos transferidos para
subsidiárias com este objetivo.
Pena – reclusão, de 10 (dez) a 16 (dezesseis) anos, e multa.
Parágrafo único. O valor da multa de que trata este artigo será de 1%
(um por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento bruto da
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empresa pública ou da sociedade de economia mista afetada no
exercício anterior à ocorrência do crime.”

Art. 4º O art. 10 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso XXII:
“Art. 10. ........................................................................................
......................................................................................................
XXII – realizar atos com o objetivo de desestatizar sem autorização
legislativa, parcial ou totalmente, empresa pública ou sociedade de
economia mista, inclusive por meio de alienação de ativos transferidos
para subsidiárias com este objetivo. (NR)”

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
Recentes propostas de vendas ou compras de ativos por instituições
financeiras federais e a demissão do Presidente do Banco do Brasil trazem à memória
uma triste realidade presente no tratamento do patrimônio público brasileiro, a
utilização dessa propriedade para fins privados e estranhos ao interesse público.
Diante de irregularidades que constatamos na preparação para venda
de ativos de subsidiárias da Caixa Econômica Federal (Caixa Seguridade, Caixa
Cartões e Caixa Loterias), fizemos representações ao Ministério Público Federal
(MPF) e ao Tribunal de Contas da União (TCU), para a apuração do que acreditamos
ser a total falta de transparência e de autorização legal para a gestão dessas
alienações.
O mês de julho foi ainda mais esclarecedor quanto ao desrespeito ao
patrimônio construído pelas empresas estatais. Foi anunciada, pelo Banco do Brasil
(BB), a venda, por R$ 371 milhões, de carteiras de crédito de R$ 2,9 bilhões, a maior
parte formada por perdas, a um fundo administrado pelo banco BTG Pactual, que foi
fundado pelo atual Ministro da Economia, Paulo Guedes.
Ainda foi declarado pelo Banco, em comunicado lacônico, que esta
“operação é o piloto de um modelo de negócios recorrente que o Banco do Brasil está
desenvolvendo para dinamizar, ainda mais, a gestão do portfólio de crédito” e que é
“a primeira vez que o BB realiza cessão de carteira cujo cessionário não pertence ao
seu Conglomerado”. No artigo “A estranha venda de créditos podres do Banco do
Brasil ao BTG Pactual”, publicado pelo Jornal GGN, em 14/07/20208, revela-se que a
transação está envolta, no mínimo, em muitas dúvidas.
Posteriormente a esse caso obscuro, o pedido de demissão do
Presidente do Banco, Rubem Novaes, tornou ainda mais nebulosa essa história. Ao
sair do cargo, Novaes confessou, em entrevista à rede CNN Brasil: “Não me adaptei
8

Disponível em: https://jornalggn.com.br/mercados/a-estranha-venda-de-creditos-podres-do-bancodo-brasil-ao-btg-pactual/.
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à cultura de privilégios, compadrio e corrupção de Brasília” 9. Reclamou também de
uma exigência do TCU para que o Banco do Brasil parasse de pagar páginas
propagadoras de fake news, mas fica muito evidente que o demissionário abandona
o cargo poucas semanas após a transação obscura com o BTG Pactual.
Há muito a ser explicado à sociedade brasileira. O patrimônio
público deve servir ao interesse público, como é o caso dos bancos públicos, que
devem fornecer crédito em condições razoáveis para empresas e pessoas no Brasil,
diante das inúmeras falhas presentes no setor privado. Interesses privados e conflitos
de interesses devem ser afastados da gestão pública.
Além disso, ideologias equivocadas e ultrapassadas, de que o setor
público é ineficiente ou de que o setor privado é melhor, também estão sendo
desmentidas, em todo o mundo, pela atuação de governos na crise atual. Verifica-se
hoje em dia que o setor privado é incapaz de liderar a recuperação e que entidades
públicas e até mesmo os bancos centrais têm emprestado diretamente ao mercado,
diante da paralisia do sistema financeiro privado.
Para combater esses problemas e práticas, apresentamos o presente
Projeto de Lei, que dispõe sobre a dispensa de licitação para empresas estatais,
regula operações com carteiras de instituições financeiras federais, tipifica o crime de
desestatizar empresas públicas ou sociedades de economia mista sem autorização
legislativa, inclusive por meio de operações com subsidiárias, e altera a Lei nº 13.303,
de 30 de junho de 2016, e a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.
A Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre o estatuto
jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias,
no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, deve sofrer
alterações para preservar o interesse público. Primeiramente, devemos excluir, no art.
28, a previsão de dispensa de licitação vinculada a “oportunidades de negócio”.
Esse conceito juridicamente vago pode ser utilizado com interesses
escusos para realizar associações indiscriminadas com capitais privados e alienações
de ativos, em desrespeito até mesmo a normas de desestatizações. No caso do setor
de petróleo, vendas disfarçadas ao arrepio da lei têm sido realizadas com base nesse
expediente.
Adicionalmente, pretendemos frisar nessa legislação, que as
aquisições, cessões e alienações de carteiras de instituições financeiras federais,
mantida a posição de controle do poder público, devem ser sempre precedidas de
licitação, salvo quando realizadas entre empresas pertencentes ao mesmo
conglomerado ou grupo empresarial.
Além disso, faz-se mister regular aspecto central da gestão do
patrimônio público nas subsidiárias de empresas estatais. Julgamos que o arcabouço
9

https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/07/25/nao-me-adaptei-a-cultura-de-compadrio-debrasilia-diz-presidente-do-bb.
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 2728-A/1989

207

jurídico brasileiro já proíbe a venda de subsidiárias apenas para disfarçar a venda
aberta das matrizes. Ainda assim, entendemos que cabe tipificar crime nesse sentido,
ainda mais diante de recente decisão equivocada do Supremo Tribunal Federal que
parece facilitar vendas de subsidiárias de empresas estatais.
A Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, pode contar com um art. 94A para estabelecer que constitui crime contra o patrimônio público realizar atos com o
objetivo de desestatizar sem autorização legislativa, parcial ou totalmente, empresa
pública ou sociedade de economia mista, inclusive por meio de alienação de ativos
transferidos para subsidiárias com este objetivo.
Prevemos ainda a cominação de pena de reclusão, de 10 a 16 anos,
e multa para esse crime. Ainda fixamos que o valor da multa de que trata este artigo
será de 1% a 20% do faturamento bruto da empresa pública ou da sociedade de
economia mista afetada no exercício anterior à ocorrência do crime.
Para trazer mais elementos para desincentivar essa conduta,
pretendemos também incluir previsão semelhante no art. 10 da Lei nº 8.429, de 2 de
junho de 1992, que dispõe sobre atos de improbidade administrativa. Assim, serão
enquadrados nessa legislação os atos com o objetivo de desestatizar sem autorização
legislativa, parcial ou totalmente, empresa pública ou sociedade de economia mista,
inclusive por meio de alienação de ativos transferidos para subsidiárias com este
objetivo.
Diante do exposto, solicitamos o apoio dos nobres pares e de toda a
sociedade brasileira para a aprovação deste importante Projeto de Lei, que dispõe
sobre a dispensa de licitação para empresas estatais, regula operações com carteiras
de instituições financeiras federais, tipifica o crime de desestatizar empresas públicas
ou sociedades de economia mista sem autorização legislativa, inclusive por meio de
operações com subsidiárias, e altera a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e a Lei
nº 8.429, de 2 de junho de 1992.
Sala das Sessões, em

de

de 2020.

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

LEI Nº 13.303, DE 30 DE JUNHO DE 2016
Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa
pública, da sociedade de economia mista e de
suas subsidiárias, no âmbito da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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.......................................................................................................................................................
TÍTULO II
DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS ÀS EMPRESAS PúBLICAS, ÀS SOCIEDADES DE
ECONOMIA MISTA E ÀS SUAS SUBSIDIÁRIAS QUE EXPLOREM ATIVIDADE
ECONÔMICA DE PRODUÇÃO OU COMERCIALIZAÇÃO DE BENS OU DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AINDA QUE A ATIVIDADE ECONÔMICA ESTEJA
SUJEITA AO REGIME DE MONOPÓLIO DA UNIÃO OU SEJA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS PÚBLICOS.
CAPÍTULO I
DAS LICITAÇÕES
Seção I
Da Exigência de Licitação e dos Casos de Dispensa e de Inexigibilidade
Art. 28. Os contratos com terceiros destinados à prestação de serviços às empresas
públicas e às sociedades de economia mista, inclusive de engenharia e de publicidade, à
aquisição e à locação de bens, à alienação de bens e ativos integrantes do respectivo patrimônio
ou à execução de obras a serem integradas a esse patrimônio, bem como à implementação de
ônus real sobre tais bens, serão precedidos de licitação nos termos desta Lei, ressalvadas as
hipóteses previstas nos arts. 29 e 30.
§ 1º Aplicam-se às licitações das empresas públicas e das sociedades de economia
mista as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006.
§ 2º O convênio ou contrato de patrocínio celebrado com pessoas físicas ou jurídicas
de que trata o § 3º do art. 27 observará, no que couber, as normas de licitação e contratos desta
Lei.
§ 3º São as empresas públicas e as sociedades de economia mista dispensadas da
observância dos dispositivos deste Capítulo nas seguintes situações:
I - comercialização, prestação ou execução, de forma direta, pelas empresas
mencionadas no caput, de produtos, serviços ou obras especificamente relacionados com seus
respectivos objetos sociais;
II - nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada a suas características
particulares, vinculada a oportunidades de negócio definidas e específicas, justificada a
inviabilidade de procedimento competitivo.
§ 4º Consideram-se oportunidades de negócio a que se refere o inciso II do § 3º a
formação e a extinção de parcerias e outras formas associativas, societárias ou contratuais, a
aquisição e a alienação de participação em sociedades e outras formas associativas, societárias
ou contratuais e as operações realizadas no âmbito do mercado de capitais, respeitada a
regulação pelo respectivo órgão competente.
Art. 29. É dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades
de economia mista:
I - para obras e serviços de engenharia de valor até R$ 100.000,00 (cem mil reais),
desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda a obras e serviços
de mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;
.......................................................................................................................................................
TÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
.......................................................................................................................................................
Art. 94. Aplicam-se à empresa pública, à sociedade de economia mista e às suas
subsidiárias as sanções previstas na Lei no 12.846, de 1º de agosto de 2013, salvo as previstas
nos incisos II, III e IV do caput do art. 19 da referida Lei.
Art. 95. A estratégia de longo prazo prevista no art. 23 deverá ser aprovada em até
180 (cento e oitenta) dias da data de publicação da presente Lei.
Art. 96. Revogam-se:
I - o § 2º do art. 15 da Lei nº 3.890-A, de 25 de abril de 1961, com a redação dada
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 2728-A/1989

209

pelo art. 19 da Lei nº 11.943, de 28 de maio de 2009;
II - os arts. 67 e 68 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997.
Art. 97. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de junho de 2016; 195º da Independência e 128º da República.
MICHEL TEMER
Alexandre de Moraes
Henrique Meirelles
Dyogo Henrique de Oliveira

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
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;
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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 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:
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I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele
previsto, na regra de competência;
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;
III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que
deva permanecer em segredo;
IV - negar publicidade aos atos oficiais;
V - frustrar a licitude de concurso público;
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;
VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da
respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de
mercadoria, bem ou serviço;
VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação 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)

IX - deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na
legislação; (Inciso acrescido pela Lei nº 13.146, de 6/7/2015, publicada no DOU de 7/7/2015, em vigor 180 dias
após sua publicação)

X - transferir recurso a entidade privada, em razão da prestação de serviços na área
de saúde sem a prévia celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere, nos termos
do parágrafo único do art. 24 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. (Inciso acrescido pela
Lei nº 13.650, de 11/4/2018)

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 4.557, DE 2020
(Dos Srs. Frei Anastacio Ribeiro e Erika Kokay)
Altera a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, para dispor sobre a
necessidade de justificativa específica, consulta pública, lei específica,
referendo e licitação para a alienação de controle acionário ou a extinção
de empresas públicas e sociedades de economias e suas subsidiárias,
bem como revoga dispositivos da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997,
e da Lei nº 13.334, de 13 de setembro de 2016.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-4269/2020.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, para
dispor sobre a necessidade de justificativa específica, consulta pública, lei específica,
referendo e licitação para a alienação de controle acionário ou a extinção de empresas
públicas e sociedades de economias e suas subsidiárias, bem como revoga
dispositivos da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, e da Lei nº 13.334, de 13 de
setembro de 2016, para resguardar o patrimônio e o interesse públicos e a função
social dessas empresas.
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Art. 2º A Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, passa a vigorar com
a seguinte redação no art. 28 e acrescida do § 4º do art. 2º e dos arts. 28-A e 28-B:
“Art. 2º ..........................................................................................
......................................................................................................
§ 4º À alienação de controle acionário e à extinção de empresa pública
e sociedade de economia mista e de suas subsidiárias serão aplicadas
as normas dos arts. 28-A e 28-B.”
“Art. 28. ........................................................................................
......................................................................................................
§ 3º São as empresas públicas e as sociedades de economia mista
dispensadas da observância dos dispositivos deste Capítulo nos
casos de comercialização, prestação ou execução, de forma direta,
pelas empresas mencionadas no caput, de produtos, serviços ou
obras especificamente relacionados com seus respectivos objetos
sociais. (NR)”
“Art. 28-A. A alienação do controle acionário ou a extinção de cada
empresa pública e sociedade de economia mista e de cada uma de
suas subsidiárias deverá ser precedida, nesta ordem, de:
I – justificativa específica para o fim dos imperativos de segurança
nacional ou do relevante interesse coletivo que levaram à constituição
da empresa pública, da sociedade de economia mista ou da
subsidiária.
II – consulta pública de 120 (cento e vinte) dias para recebimento de
críticas ou sugestões sobre a justificativa de que trata o inciso I do
caput deste artigo, bem como para informar a formulação de eventual
autorização legislativa para alienação de controle acionário ou
extinção;
III – autorização legislativa específica;
IV – referendo popular, nos casos previstos no art. 28-B desta Lei; e
IV – licitação, na modalidade concorrência.
§ 1º O disposto no caput deste artigo não se aplica a transferências de
ativos:
I – entre empresas públicas, sociedades de economia mista ou suas
respectivas subsidiárias, quando houver correlação entre as
finalidades ou planos de negócios dessas entidades; e
II – de empresas públicas, sociedades de economia mista ou suas
respectivas subsidiárias para a administração direta ou indireta não
empresarial, quando não for verificada a necessidade de gerir de
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maneira descentralizada esses ativos para a execução de políticas
públicas.
§ 2º É vedada a transferência de ativos de empresas públicas e
sociedades de economia mista para suas respectivas subsidiárias com
o objetivo de alienar ativos ou controle acionário sem o cumprimento
do disposto neste artigo.
§ 3º Os recursos provenientes da alienação do controle acionário ou
da extinção de que dispõe o caput deste artigo serão direcionados
para fundo destinado exclusivamente à realização de investimentos
públicos.
“Art. 28-B. Dependerá de aprovação mediante referendo popular a
autorização legislativa para alienação de controle acionário ou para
extinção das seguintes empresas públicas ou sociedades de
economia mista e de suas respectivas subsidiárias:
I – Banco do Brasil S.A.;
II – Caixa Econômica Federal;
III – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social –
BNDES;
IV – Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás; e
V – as que exerçam atividades de competência exclusiva da União, de
que tratam os incisos VII, X, XI, XII, XV e XXIII do art. 21 e a alínea "c"
do inciso I do art. 159 e o art. 177 da Constituição Federal.”

Art. 3º Ficam revogados:
I – os arts. 1º a 29 e o art. 33 da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de
1997;
II – o § 4º do art. 28 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016; e
III – os seguintes dispositivos da Lei nº 13.334, de 13 de setembro de
2016:
a) o inciso III do § 1º do art. 1º;
b) a alínea “c” do inciso V do art. 7º; e
c) o § 3º do art. 7º; e
d) o art. 13.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
Devemos resgatar a função social das empresas estatais para a
nossa economia, ao invés da recente dilapidação do patrimônio público empreendida
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no Brasil, levada a cabo por causa de uma ideologia atrasada de que o Estado deve
ser mínimo, junto com interesses privados em se apropriar de ativos valiosos que
pertencem, em última instância, ao povo brasileiro.
As privatizações realizadas pelo governo Temer e sua continuação, o
governo Bolsonaro, baseiam-se nas premissas de que o Estado é ineficiente e de que
o mercado é superior, junto com outras fantasias da época em que o neoliberalismo
era novidade, no final do século XX.
Tinha quem acreditasse nisso, mas, em anos recentes, com a atuação
dos governos e das empresas estatais pelo mundo para sustentar empresas e bancos
privados e, às vezes, a renda das pessoas atingidas por crises variadas,
especialmente na atual pandemia, torna-se impossível defender essa fé em mercados
eficientes e desregulados que salvariam as economias.
Precisamos compreender que o Estado deve estar presente, por meio
de diversas formas de atuação tanto indireta, por meio, por exemplo, de estímulos,
quanto direta, como no caso das empresas estatais, para fomentar o nosso
desenvolvimento nacional, em suas diversas dimensões, e também para corrigir
falhas nos mercados.
A Constituição Federal de 1988 assevera, no art. 173, que,
ressalvados os casos previstos na própria 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.
Entendemos que os imperativos da segurança nacional ou o relevante
interesse coletivo precisam estar justificados seja na criação seja na extinção das
empresas estatais e suas subsidiárias. Deve-se analisar se essas condições que
justificaram a instituição da empresa não mais subsistem. Para tanto, o papel do Poder
Legislativo e da população brasileira é imprescindível.
Na discussão sobre privatizações, entende o Supremo Tribunal
Federal (STF) que a Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, que regula o Programa
Nacional de Desestatização, traz uma autorização genérica para privatizar empresas
estatais, que poderiam ser destacadas para venda por meio de decreto do Poder
Executivo.
Essa Lei de 1997 surge no contexto das privatizações do Governo
Fernando Henrique. Permaneceu nos Governo Lula e Dilma, sem ter sido utilizada
com a ideologia e a prática que prevalecem desde 2016, mas agora julgamos que é
preciso excluir diversas das possibilidades abertas por essa legislação.
Acreditamos que cabe eliminar essa carta branca ao Poder Executivo
para autorizar privatizações por decreto, para que não ocorra a falta de respeito com
o patrimônio brasileiro e com a função social das empresas estatais que vivenciamos
no Brasil, por meio da busca incessante de privatizar a qualquer custo.
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Em meio ao contexto atual, observamos também operações
nebulosas por meio de alegadas parcerias com o setor privado, no caso da Petrobras,
ou obscuras cessões de carteiras de créditos e vendas de subsidiárias, a exemplo da
Caixa Econômica Federal.
Adicionalmente, decisão recente do STF parece liberar
equivocadamente a venda indiscriminada de subsidiárias de estatais, sem
necessidade de autorização legislativa, configurando uma interpretação distante do
objetivo constitucional para a existência das estatais.
Para enfrentar esses problemas, apresentamos o presente Projeto de
Lei, que altera a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, para dispor sobre a
necessidade de justificativa específica, consulta pública, lei específica, referendo e
licitação para a alienação de controle acionário ou a extinção de empresas públicas e
sociedades de economias e suas subsidiárias, bem como revoga dispositivos da Lei
nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, e da Lei nº 13.334, de 13 de setembro de 2016.
Propomos alterar a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, que dispõe
sobre o estatuto jurídico das empresas estatais, para trazer regras adequadas para
resguardar o patrimônio e o interesse públicos e a função social dessas empresas.
É necessário eliminar dessa Lei a possibilidade de dispensa de
licitação para a denominada “oportunidade de negócio”. Esse conceito juridicamente
vago possibilita a realização de associações com capitais privados e alienações de
ativos em desrespeito até mesmo às regras atuais para desestatizações.
Para que haja participação efetiva do Congresso e do povo brasileiro,
julgamos que a alienação do controle acionário ou extinção de cada empresa pública
e sociedade de economia mista e de cada uma de suas subsidiárias deve ser
precedida de:


justificativa para o fim dos imperativos de segurança nacional
ou do relevante interesse coletivo que levaram à constituição
da empresa pública, da sociedade de economia mista ou da
subsidiária.



consulta pública de 120 dias para recebimento de críticas ou
sugestões sobre a justificativa para a alienação ou extinção,
bem como para auxiliar na formulação de eventual
autorização legislativa;



autorização legislativa específica;



referendo popular, nos casos previstos nesta Lei; e



licitação.

É importante prever que essas regras não se aplicam a transferências
de ativos entre empresas públicas, sociedades de economia mista ou suas
respectivas subsidiárias, quando houver correlação entre as finalidades ou planos de
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negócios dessas entidades, e delas para a administração direta e indireta não
empresarial, quando não for verificada a necessidade de gerir de maneira
descentralizada esses ativos para a execução de políticas públicas.
Igualmente, deve-se firmar que fica vedada a transferência de ativos
de empresas públicas e sociedades de economia mista para suas respectivas
subsidiárias com o objetivo de alienar ativos ou controle acionário, descumprindo as
regras que sugerimos. Em complemento a essa vedação, cabe mencionar o Projeto
de Lei nº 4.269, de 2020, que tivemos a oportunidade de apresentar, no qual
tipificamos o crime e prevê ato de improbidade que causam prejuízo ao erário para
esta conduta de utilizar subsidiárias para privatizar empresas estatais.
Ainda determinamos que os recursos provenientes da alienação do
controle acionário ou da extinção de empresas estatais sejam direcionados para um
fundo destinado exclusivamente à realização de investimentos públicos, para que uma
eventual redução do patrimônio público não seja desperdiçada em juros da dívida ou
resultado primário, como pretende o Governo atual.
Prevê-se a necessidade de aprovação mediante referendo popular da
autorização legislativa para alienação de controle acionário das seguintes empresas:


Banco do Brasil S.A.;



Caixa Econômica Federal;



Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social –
BNDES;



Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás; e



Empresas públicas ou sociedades de economia mista que
exerçam atividades de competência exclusiva da União, de
que tratam os incisos VII, X, XI, XII, XV e XXIII do art. 21 e a
alínea "c" do inciso I do art. 159 e o art. 177 da Constituição
Federal.

Ainda sugerimos a revogação da maior parte da Lei nº 9.491, de 9 de
setembro de 1997, e de vários dispositivos da Lei nº 13.334, de 13 de setembro de
2016, para que não haja dúvidas sobre a obrigatoriedade de realizar eventual
alienação de controle acionário apenas segundo as regras que pretendemos incluir
no estatuto jurídico das empresas estatais.
Diante do exposto, solicitamos o apoio dos nobres pares e de toda a
sociedade brasileira para a aprovação deste relevante Projeto de Lei, que altera a Lei
nº 13.303, de 30 de junho de 2016, para dispor sobre a necessidade de justificativa
específica, consulta pública, lei específica, referendo e licitação para a alienação de
controle acionário ou a extinção de empresas públicas e sociedades de economias e
suas subsidiárias, bem como revoga dispositivos da Lei nº 9.491, de 9 de setembro
de 1997, e da Lei nº 13.334, de 13 de setembro de 2016.
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Sala das Sessões, em 14 de setembro de 2020.
Deputado FREI ANASTACIO RIBEIRO
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 VI
DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO
CAPÍTULO I
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL
.......................................................................................................................................................
Seção VI
Da Repartição das Receitas Tributárias
.......................................................................................................................................................
Art. 159. A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer
natureza e sobre produtos industrializados, 49% (quarenta e nove por cento), na seguinte forma:
(“Caput” do inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 84, de 2014, publicada
no DOU de 3/12/2014, em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de
1º de janeiro do exercício subsequente)
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos
Municípios;
c) três por cento, para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo
das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter
regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semiárido do Nordeste a metade dos recursos destinados à região, na forma que a lei estabelecer;
d) um por cento ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no
primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano; (Alínea acrescida pela Emenda
Constitucional nº 55, de 2007)
e) 1% (um por cento) ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue
no primeiro decêndio do mês de julho de cada ano; (Alínea acrescida pela Emenda
Constitucional nº 84, de 2014. publicada no DOU de 3/12/2014, em vigor na data de sua
publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro do exercício subsequente)
II - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, dez por
cento aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações
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de produtos industrializados;
III - do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio
econômico prevista no art. 177, § 4º, 29% (vinte e nove por cento) para os Estados e o Distrito
Federal, distribuídos na forma da lei, observada a destinação a que refere o inciso II, c, do
referido parágrafo. (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 44, de 2004)
§ 1º Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no
inciso I, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer
natureza pertencente aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos do disposto
nos arts. 157, I, e 158, I.
§ 2º A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a vinte por
cento do montante a que se refere o inciso II, devendo o eventual excedente ser distribuído entre
os demais participantes, mantido, em relação a esses, o critério de partilha nele estabelecido.
§ 3º Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte e cinco por cento dos
recursos que receberem nos termos do inciso II, observados os critérios estabelecidos no art.
158, parágrafo único, I e II.
§ 4º Do montante de recursos de que trata o inciso III que cabe a cada Estado, vinte
e cinco por cento serão destinados aos seus Municípios, na forma da lei a que se refere o
mencionado inciso. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 42, de 2003)
Art. 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos
recursos atribuídos, nesta Seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, neles
compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos.
Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo não impede a União e os Estados
de condicionarem a entrega de recursos: (Parágrafo único com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 29, de 2000)
I - ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias; (Inciso acrescido
pela Emenda Constitucional nº 29, de 13/09/00)
II - ao cumprimento do disposto no art. 198, § 2º, incisos II e III. (Inciso acrescido
pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)
.......................................................................................................................................................
TÍTULO VII
DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA
CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA
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.
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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
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
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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;
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)
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.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 13.303, DE 30 DE JUNHO DE 2016

Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa
pública, da sociedade de economia mista e de
suas subsidiárias, no âmbito da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS ÀS EMPRESAS PÚBLICAS
E ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade
de economia mista e de suas subsidiárias, abrangendo toda e qualquer empresa pública e
sociedade de economia mista da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que
explore atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de
serviços, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União ou
seja de prestação de serviços públicos.
§ 1º O Título I desta Lei, exceto o disposto nos arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 11, 12
e 27, não se aplica à empresa pública e à sociedade de economia mista que tiver, em conjunto
com suas respectivas subsidiárias, no exercício social anterior, receita operacional bruta inferior
a R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais).
§ 2º O disposto nos Capítulos I e II do Título II desta Lei aplica-se inclusive à
empresa pública dependente, definida nos termos do inciso III do art. 2º da Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000, que explore atividade econômica, ainda que a atividade
econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União ou seja de prestação de serviços
públicos.
§ 3º Os Poderes Executivos poderão editar atos que estabeleçam regras de
governança destinadas às suas respectivas empresas públicas e sociedades de economia mista
que se enquadrem na hipótese do § 1º, observadas as diretrizes gerais desta Lei.
§ 4º A não edição dos atos de que trata o § 3º no prazo de 180 (cento e oitenta) dias
a partir da publicação desta Lei submete as respectivas empresas públicas e sociedades de
economia mista às regras de governança previstas no Título I desta Lei.
§ 5º Submetem-se ao regime previsto nesta Lei a empresa pública e a sociedade de
economia mista que participem de consórcio, conforme disposto no art. 279 da Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976, na condição de operadora.
§ 6º Submete-se ao regime previsto nesta Lei a sociedade, inclusive a de propósito
específico, que seja controlada por empresa pública ou sociedade de economia mista abrangidas
no caput.
§ 7º Na participação em sociedade empresarial em que a empresa pública, a
sociedade de economia mista e suas subsidiárias não detenham o controle acionário, essas
deverão adotar, no dever de fiscalizar, práticas de governança e controle proporcionais à
relevância, à materialidade e aos riscos do negócio do qual são partícipes, considerando, para
esse fim:
I - documentos e informações estratégicos do negócio e demais relatórios e
informações produzidos por força de acordo de acionistas e de Lei considerados essenciais para
a defesa de seus interesses na sociedade empresarial investida;
II - relatório de execução do orçamento e de realização de investimentos
programados pela sociedade, inclusive quanto ao alinhamento dos custos orçados e dos
realizados com os custos de mercado;
III - informe sobre execução da política de transações com partes relacionadas;
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IV - análise das condições de alavancagem financeira da sociedade;
V - avaliação de inversões financeiras e de processos relevantes de alienação de
bens móveis e imóveis da sociedade;
VI - relatório de risco das contratações para execução de obras, fornecimento de
bens e prestação de serviços relevantes para os interesses da investidora;
VII - informe sobre execução de projetos relevantes para os interesses da
investidora;
VIII - relatório de cumprimento, nos negócios da sociedade, de condicionantes
socioambientais estabelecidas pelos órgãos ambientais;
IX - avaliação das necessidades de novos aportes na sociedade e dos possíveis riscos
de redução da rentabilidade esperada do negócio;
X - qualquer outro relatório, documento ou informação produzido pela sociedade
empresarial investida considerado relevante para o cumprimento do comando constante do
caput.
Art. 2º A exploração de atividade econômica pelo Estado será exercida por meio de
empresa pública, de sociedade de economia mista e de suas subsidiárias.
§ 1º A constituição de empresa pública ou de sociedade de economia mista
dependerá de prévia autorização legal que indique, de forma clara, relevante interesse coletivo
ou imperativo de segurança nacional, nos termos do caput do art. 173 da Constituição Federal.
§ 2º Depende de autorização legislativa a criação de subsidiárias de empresa pública
e de sociedade de economia mista, assim como a participação de qualquer delas em empresa
privada, cujo objeto social deve estar relacionado ao da investidora, nos termos do inciso XX
do art. 37 da Constituição Federal.
§ 3º A autorização para participação em empresa privada prevista no § 2º não se
aplica a operações de tesouraria, adjudicação de ações em garantia e participações autorizadas
pelo Conselho de Administração em linha com o plano de negócios da empresa pública, da
sociedade de economia mista e de suas respectivas subsidiárias.
Art. 3º Empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito
privado, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é
integralmente detido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios.
Parágrafo único. Desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade
da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, será admitida, no capital da empresa
pública, a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de
entidades da administração indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DO REGIME SOCIETÁRIO DA EMPRESA PÚBLICA
E DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
............................................................................................................................................
Art. 21. (VETADO).
Parágrafo único. (VETADO).
Seção V
Do Membro Independente do Conselho de Administração
Art. 22. O Conselho de Administração deve ser composto, no mínimo, por 25%
(vinte e cinco por cento) de membros independentes ou por pelo menos 1 (um), caso haja
decisão pelo exercício da faculdade do voto múltiplo pelos acionistas minoritários, nos termos
do art. 141 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
§ 1º O conselheiro independente caracteriza-se por:
I - não ter qualquer vínculo com a empresa pública ou a sociedade de economia
mista, exceto participação de capital;
II - não ser cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau ou por
adoção, de chefe do Poder Executivo, de Ministro de Estado, de Secretário de Estado ou
Município ou de administrador da empresa pública ou da sociedade de economia mista;
III - não ter mantido, nos últimos 3 (três) anos, vínculo de qualquer natureza com a
empresa pública, a sociedade de economia mista ou seus controladores, que possa vir a
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comprometer sua independência;
IV - não ser ou não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da
empresa pública, da sociedade de economia mista ou de sociedade controlada, coligada ou
subsidiária da empresa pública ou da sociedade de economia mista, exceto se o vínculo for
exclusivamente com instituições públicas de ensino ou pesquisa;
V - não ser fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços ou produtos da
empresa pública ou da sociedade de economia mista, de modo a implicar perda de
independência;
VI - não ser funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja
oferecendo ou demandando serviços ou produtos à empresa pública ou à sociedade de economia
mista, de modo a implicar perda de independência;
VII - não receber outra remuneração da empresa pública ou da sociedade de
economia mista além daquela relativa ao cargo de conselheiro, à exceção de proventos em
dinheiro oriundos de participação no capital.
§ 2º Quando, em decorrência da observância do percentual mencionado no caput,
resultar número fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o número
inteiro:
I - imediatamente superior, quando a fração for igual ou superior a 0,5 (cinco
décimos);
II - imediatamente inferior, quando a fração for inferior a 0,5 (cinco décimos).
§ 3º Não serão consideradas, para o cômputo das vagas destinadas a membros
independentes, aquelas ocupadas pelos conselheiros eleitos por empregados, nos termos do §
1º do art. 19.
§ 4º Serão consideradas, para o cômputo das vagas destinadas a membros
independentes, aquelas ocupadas pelos conselheiros eleitos por acionistas minoritários, nos
termos do § 2º do art. 19.
§ 5º (VETADO).
............................................................................................................................................
TÍTULO II
DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS ÀS EMPRESAS PÚBLICAS,
ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E ÀS SUAS
SUBSIDIÁRIAS QUE EXPLOREM ATIVIDADE ECONÔMICA
DE PRODUÇÃO OU COMERCIALIZAÇÃO DE BENS OU DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AINDA QUE A ATIVIDADE
ECONÔMICA ESTEJA SUJEITA AO REGIME DE MONOPÓLIO
DA UNIÃO OU SEJA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
CAPÍTULO I
DAS LICITAÇÕES
Seção I
Da Exigência de Licitação e dos Casos de Dispensa
e de Inexigibilidade
Art. 28. Os contratos com terceiros destinados à prestação de serviços às empresas
públicas e às sociedades de economia mista, inclusive de engenharia e de publicidade, à
aquisição e à locação de bens, à alienação de bens e ativos integrantes do respectivo patrimônio
ou à execução de obras a serem integradas a esse patrimônio, bem como à implementação de
ônus real sobre tais bens, serão precedidos de licitação nos termos desta Lei, ressalvadas as
hipóteses previstas nos arts. 29 e 30.
§ 1º Aplicam-se às licitações das empresas públicas e das sociedades de economia
mista as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006.
§ 2º O convênio ou contrato de patrocínio celebrado com pessoas físicas ou jurídicas
de que trata o § 3º do art. 27 observará, no que couber, as normas de licitação e contratos desta
Lei.
§ 3º São as empresas públicas e as sociedades de economia mista dispensadas da
observância dos dispositivos deste Capítulo nas seguintes situações:
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I - comercialização, prestação ou execução, de forma direta, pelas empresas
mencionadas no caput, de produtos, serviços ou obras especificamente relacionados com seus
respectivos objetos sociais;
II - nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada a suas características
particulares, vinculada a oportunidades de negócio definidas e específicas, justificada a
inviabilidade de procedimento competitivo.
§ 4º Consideram-se oportunidades de negócio a que se refere o inciso II do § 3º a
formação e a extinção de parcerias e outras formas associativas, societárias ou contratuais, a
aquisição e a alienação de participação em sociedades e outras formas associativas, societárias
ou contratuais e as operações realizadas no âmbito do mercado de capitais, respeitada a
regulação pelo respectivo órgão competente.
Art. 29. É dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades
de economia mista:
I - para obras e serviços de engenharia de valor até R$ 100.000,00 (cem mil reais),
desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda a obras e serviços
de mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;
II - para outros serviços e compras de valor até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um
mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizado de uma só vez;
III - quando não acudirem interessados à licitação anterior e essa, justificadamente,
não puder ser repetida sem prejuízo para a empresa pública ou a sociedade de economia mista,
bem como para suas respectivas subsidiárias, desde que mantidas as condições
preestabelecidas;
IV - quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente
superiores aos praticados no mercado nacional ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos
oficiais competentes;
V - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento de suas
finalidades precípuas, quando as necessidades de instalação e localização condicionarem a
escolha do imóvel, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo
avaliação prévia;
VI - na contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento, em
consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação
anterior e aceitas as mesmas condições do contrato encerrado por rescisão ou distrato, inclusive
quanto ao preço, devidamente corrigido;
VII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou
estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional ou de instituição
dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável
reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos;
VIII - para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira
necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao
fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for
indispensável para a vigência da garantia;
IX - na contratação de associação de pessoas com deficiência física, sem fins
lucrativos e de comprovada idoneidade, para a prestação de serviços ou fornecimento de mão
de obra, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;
X - na contratação de concessionário, permissionário ou autorizado para
fornecimento ou suprimento de energia elétrica ou gás natural e de outras prestadoras de serviço
público, segundo as normas da legislação específica, desde que o objeto do contrato tenha
pertinência com o serviço público.
XI - nas contratações entre empresas públicas ou sociedades de economia mista e
suas respectivas subsidiárias, para aquisição ou alienação de bens e prestação ou obtenção de
serviços, desde que os preços sejam compatíveis com os praticados no mercado e que o objeto
do contrato tenha relação com a atividade da contratada prevista em seu estatuto social;
XII - na contratação de coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos
urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados
por associações ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda
que tenham como ocupação econômica a coleta de materiais recicláveis, com o uso de
equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública;
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XIII - para o fornecimento de bens e serviços, produzidos ou prestados no País, que
envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional, mediante
parecer de comissão especialmente designada pelo dirigente máximo da empresa pública ou da
sociedade de economia mista;
XIV - nas contratações visando ao cumprimento do disposto nos arts. 3º, 4º, 5º e 20
da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observados os princípios gerais de contratação
dela constantes;
XV - em situações de emergência, quando caracterizada urgência de atendimento
de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras,
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens
necessários ao atendimento da situação emergencial e para as parcelas de obras e serviços que
possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e
ininterruptos, contado da ocorrência da emergência, vedada a prorrogação dos respectivos
contratos, observado o disposto no § 2º;
XVI - na transferência de bens a órgãos e entidades da administração pública,
inclusive quando efetivada mediante permuta;
XVII - na doação de bens móveis para fins e usos de interesse social, após avaliação
de sua oportunidade e conveniência socioeconômica relativamente à escolha de outra forma de
alienação;
XVIII - na compra e venda de ações, de títulos de crédito e de dívida e de bens que
produzam ou comercializem.
§ 1º Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do inciso
VI do caput, a empresa pública e a sociedade de economia mista poderão convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições
ofertadas por estes, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado
para a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados nos termos do instrumento
convocatório.
§ 2º A contratação direta com base no inciso XV do caput não dispensará a
responsabilização de quem, por ação ou omissão, tenha dado causa ao motivo ali descrito,
inclusive no tocante ao disposto na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.
§ 3º Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput podem ser alterados, para
refletir a variação de custos, por deliberação do Conselho de Administração da empresa pública
ou sociedade de economia mista, admitindo-se valores diferenciados para cada sociedade.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 9.491, DE 9 DE SETEMBRO DE 1997

Altera procedimentos relativos ao Programa
Nacional de Desestatização, revoga a Lei nº
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
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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
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
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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)
§ 4º O edital de licitação poderá prever a inversão da ordem das fases de habilitação
e julgamento, hipótese em que:
I - encerrada a fase de classificação das propostas ou de 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 mais bem 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;
IV - proclamado o resultado do certame, o objeto será adjudicado ao vencedor nas
condições técnicas e econômicas por ele ofertadas. (Parágrafo acrescido pela Medida
Provisória nº 735, de 22/6/2016, convertida e com redação dada pela Lei nº 13.360, de
17/11/2016)
Art. 5º O Programa Nacional de Desestatização terá como órgão superior de decisão
o Conselho Nacional de Desestatização - CND, diretamente subordinado ao Presidente da
República, integrado pelos seguintes membros:
I - Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, na
qualidade de Presidente; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 2161-35, de
23/8/2001)
II - Chefe da Casa Civil da Presidência da República; (Inciso com redação dada
pela Medida Provisória nº 2161-35, de 23/8/2001)
III - Ministro de Estado da Fazenda; (Inciso com redação dada pela Medida
Provisória nº 2161-35, de 23/8/2001)
IV - Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão. (Inciso com
redação dada pela Medida Provisória nº 2161-35, de 23/8/2001)
V - (Revogado pela Medida Provisória nº 2161-35, de 23/8/2001)
§ 1º Das reuniões para deliberar sobre a desestatização de empresas ou serviços
públicos participará, com direito a voto, o titular do Ministério ao qual a empresa ou serviço se
vincule.
§ 2º Quando se tratar de desestatização de instituições financeiras, participará das
reuniões, com direito a voto, o Presidente do Banco Central do Brasil.
§ 3º Participará também das reuniões, sem direito a voto, um representante do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES.
§ 4º O Conselho deliberará mediante resoluções, cabendo ao Presidente, além do
voto de qualidade, a prerrogativa de deliberar, nos casos de urgência e relevante interesse, ad
referendum do colegiado.
§ 5º Quando deliberar ad referendum do Conselho, o Presidente submeterá a
decisão ao colegiado, na primeira reunião que se seguir àquela deliberação.
§ 6º O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros de Estado, bem como
representantes de entidades públicas ou privadas, para participar das reuniões, sem direito a
voto.
§ 7º O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, e,
extraordinariamente, sempre que for convocado por seu Presidente.
§ 8º Nas ausências ou impedimentos do Ministro de Estado do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, as reuniões do Conselho serão presididas pelo Chefe da Casa
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Civil da Presidência da República. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº
2161-35, de 23/8/2001)
§ 9º Nas suas ausências ou impedimentos, os membros do Conselho serão
representados por substitutos por eles designados.
Art. 6º Compete ao Conselho Nacional de Desestatização:
I - recomendar, para aprovação do Presidente da República, meios de pagamento e
inclusão ou exclusão de empresas, inclusive instituições financeiras, serviços públicos e
participações minoritárias, bem como a inclusão de bens móveis e imóveis da União no
Programa Nacional de Desestatização; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº
2161-35, de 23/8/2001)
II - aprovar, exceto quando se tratar de instituições financeiras:
a) a modalidade operacional a ser aplicada a cada desestatização;
b) os ajustes de natureza societária, operacional, contábil ou Jurídica e o saneamento
financeiro, necessários às desestatizações.
c) as condições aplicáveis às desestatizações;
d) a criação de ação de classe especial, a ser subscrita pela União;
e) a fusão, incorporação ou cisão de sociedades e a criação de subsidiária integral,
necessárias à viabilização das desestatizações;
f) a contratação, pelo Gestor do Fundo Nacional de Desestatização, de pareceres ou
estudos especializados necessários à desestatização de setores ou segmentos específicos.
g) a exclusão de bens móveis e imóveis da União incluídos no PND. (Alínea
acrescida pela Medida Provisória nº 2161-35, de 23/8/2001)
III - determinar a destinação dos recursos provenientes da desestatização, observado
o disposto no art. 13 desta Lei;
IV - expedir normas e resoluções necessárias ao exercício de sua competência;
V - deliberar sobre outras matérias relativas ao Programa Nacional de
Desestatização, que venham a ser encaminhadas pelo Presidente do Conselho;
VI - fazer publicar o relatório anual de suas atividades.
VII - estabelecer as condições de pagamento à vista e parcelado aplicáveis às
desestatizações de bens móveis e imóveis da União. (Inciso acrescido pela Medida Provisória
nº 2161-35, de 23/8/2001)
§ 1º Na desestatização dos serviços públicos, o Conselho Nacional de
Desestatização deverá recomendar, para aprovação ao Presidente da República, o órgão da
Administração direta ou indireta que deverá ser o responsável pela execução e
acompanhamento do correspondente processo de desestatização, ficando esse órgão, no que
couber, com as atribuições previstas no art. 18 desta Lei.
§ 2º O Conselho Nacional de Desestatização poderá baixar normas
regulamentadoras da desestatização de serviços públicos, objeto de concessão, permissão ou
autorização, bem como determinar sejam adotados procedimentos previstos em legislação
específica, conforme a natureza dos serviços a serem desestatizados.
§ 3º A desestatização de empresas de pequeno e médio portes, conforme definidas
pelo Conselho Nacional de Desestatização, poderá ser coordenada pelo Departamento de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais, da Secretaria-Executiva do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, competindo-lhe, no que couber, as atribuições previstas no
art. 18 desta Lei. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2161-35, de
23/8/2001)
§ 4º Compete ao Presidente do Conselho Nacional de Desestatização:
a) presidir as reuniões do Conselho;
b) coordenar e supervisionar a execução do Programa Nacional de Desestatização;
c) encaminhar à deliberação do Conselho as matérias previstas no caput e nos §§
1º, 2º e 3º deste artigo;
d) requisitar aos órgãos competentes a designação de servidores da Administração
Pública direta e indireta, para integrar os grupos de trabalho de que trata o inciso III do art. 18
desta Lei.
§ 5º A desestatização de instituições financeiras será coordenada pelo Banco
Central do Brasil, competindo-lhe, nesse caso, exercer, no que couber, as atribuições previstas
no art. 18 desta Lei.
§ 6º A competência para aprovar as medidas mencionadas no inciso II deste artigo,
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no caso de instituições financeiras, é do Conselho Monetário Nacional, por proposta do Banco
Central do Brasil.
§ 7º Fica a União autorizada a adquirir ativos de instituições financeiras federais,
financiar ou garantir os ajustes prévios imprescindíveis para a sua privatização, inclusive por
conta dos recursos das Reservas Monetárias, de que trata o art. 12, da Lei nº 5.143, de 20 de
outubro de 1966, com a redação dada pelo art. 1º do Decreto-lei nº 1.342, de 28 de agosto de
1974.
§ 8º O disposto no parágrafo anterior se estende às instituições financeiras federais
que, dentro do Programa Nacional de Desestatização, adquiram ativos de outra instituição
financeira federal a ser privatizada, caso em que fica, ainda, a União autorizada a assegurar à
instituição financeira federal adquirente:
a) a equalização da diferença apurada entre o valor desembolsado na aquisição dos
ativos e o valor que a instituição financeira federal adquirente vier a pagar ao Banco Central do
Brasil pelos recursos recebidos em linha de financiamento especifica, destinada a dar suporte à
aquisição dos ativos, aí considerados todos os custos incorridos, inclusive os de administração,
fiscais e processuais;
b) a equalização entre o valor despendido pela instituição financeira federal na
aquisição dos ativos e o valor efetivamente recebido em sua liquidação final;
c) a assunção, pelo Tesouro Nacional, da responsabilidade pelos riscos de crédito
dos ativos adquiridos na forma deste parágrafo, inclusive pelas eventuais insubsistências ativas
identificadas antes ou após havê-los assumido, respondendo, ainda, pelos efeitos financeiros
referentes à redução de seus valores por força de pronunciamento judicial de qualquer natureza.
§ 9º A realização da equalização ou assunção pelo Tesouro Nacional, de que trata
o parágrafo anterior, dar-se-ão sem prejuízo da responsabilidade civil e penal decorrente de
eventual conduta ilícita ou gestão temerária na concessão do crédito pertinente.
§ 10. Fica a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL autorizada a anuir com
a repactuação, que venha a gerar benefícios potenciais à prestação do serviço público de
distribuição de energia, de dívidas setoriais em moeda estrangeira, das empresas incluídas no
Programa Nacional de Desestatização - PND, para que seja convertida em moeda nacional, com
remuneração mensal pela variação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC e prazo máximo de cento e vinte meses considerando períodos de carência e de
amortização. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.182, de 3/11/2015)
§ 11. Será considerado como data-base da repactuação de que trata o § 10 o primeiro
dia útil do ano em que se deu a inclusão da empresa no PND. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
13.182, de 3/11/2015)
Art. 7º A desestatização dos serviços públicos, efetivada mediante uma das
modalidades previstas no art. 4º desta Lei, pressupõe a delegação, pelo Poder Público, de
concessão ou permissão do serviço, objeto da exploração, observada a legislação aplicável ao
serviço.
Parágrafo único. Os princípios gerais e as diretrizes específicas aplicáveis à
concessão, permissivo ou autorização, elaborados pelo Poder Público, deverão constar do edital
de desestatização.
Art. 8º Sempre que houver razões que justifiquem, a União deterá, direta ou
indiretamente, ação de classe especial do capital social da empresa ou instituição financeira
objeto da desestatização, que lhe confira poderes especiais em determinadas matérias, as quais
deverão ser caracterizadas nos seus estatutos sociais.
Art. 9º Fica criado o Fundo Nacional de Desestatização - FND, de natureza contábil,
constituído mediante vinculação a este, a título de depósito, das ações ou cotas de propriedade
direta ou indireta da União, emitidas por sociedades que tenham sido incluídas no Programa
Nacional de Desestatização.
§ 1º As ações representativas de quaisquer outras participações societárias,
incluídas no Programa Nacional de Desestatização, serão, igualmente, depositadas no Fundo
Nacional de Desestatização.
§ 2º Serão emitidos Recibos de Depósitos de Ações - RDA, intransferíveis e
inegociáveis a qualquer título, em favor dos depositantes das ações junto ao Fundo Nacional de
Desestatização.
§ 3º Os Recibos de Depósitos de Ações, de cada depositante, serão automaticamente
cancelados quando do enceramento do processo de desestatização.
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§ 4º Os titulares das ações que vierem a ser vinculadas ao Fundo Nacional de
Desestatização manterão as ações escrituradas em seus registros contábeis, sem alteração de
critério, até que se ericem o processo de desestatização.
Art. 10. A União e as entidades da Administração Indireta, titulares das
participações acionarias que vierem a ser incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
deverão, no prazo máximo e improrrogável de cinco dias, contados da data da publicação, no
Diário Oficial da União, da decisão que determinar a inclusão no referido programa, depositar
as suas ações no Fundo Nacional de Desestatização.
Parágrafo único. O mesmo procedimento do caput deverá ser observado para a
emissão de ações decorrentes de bonificações, de desdobramentos, de subscrições ou de
conversões de debêntures, quando couber.
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:
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 (Revogado pela Medida Provisória nº 735, de 22/6/2016, convertida na Lei nº
13.360, de 17/11/2016)
§ 2º (Revogado pela Medida Provisória nº 735, de 22/6/2016, convertida na Lei nº
13.360, de 17/11/2016)
§ 3º (Revogado pela Medida Provisória nº 735, de 22/6/2016, convertida na Lei nº
13.360, de 17/11/2016)
Art. 13-A. (VETADO na Lei nº 13.360, de 17/11/2016)
Art. 14. Os pagamentos para aquisição de bens e direitos no âmbito do Programa
Nacional de Desestatização serão realizados por meio de moeda corrente. (“Caput” do artigo
com redação dada pela Medida Provisória nº 735, de 22/6/2016, convertida na Lei nº 13.360,
de 17/11/2016)
I - (Revogado pela Medida Provisória nº 735, de 22/6/2016, convertida na Lei nº
13.360, de 17/11/2016)
II - (Revogado pela Medida Provisória nº 735, de 22/6/2016, convertida na Lei nº
13.360, de 17/11/2016)
III - (Revogado pela Medida Provisória nº 735, de 22/6/2016, convertida na Lei nº
13.360, de 17/11/2016)
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. (Parágrafo único com redação dada pela Medida
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Provisória nº 735, de 22/6/2016, convertida na Lei nº 13.360, de 17/11/2016)
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.
Art. 18. Compete ao Gestor do Fundo:
I - fornecer apoio administrativo e operacional, necessário ao funcionamento do
Conselho Nacional de Desestatização, ai se incluindo os serviços de secretaria;
II - divulgar os processos de desestatização, bem como prestar todas as informações
que vierem a ser solicitadas pelos poderes competentes;
III - constituir grupos de trabalho, integrados por funcionários do BNDES e suas
subsidiárias e por servidores da Administração direta ou indireta requisitados nos termos da
alínea "d" do § 4º do art. 6º, desta Lei, para o fim de prover apoio técnico à implementação das
desestatizações;
IV - promover a contratação de consultaria, auditoria e outros serviços
especializados necessários à execução das desestatizações;
V - submeter ao Presidente do Conselho Nacional de Desestatização as matérias de
que trata o inciso II do art. 6º, desta Lei;
VI - promover a articulação com o sistema de distribuição de valores mobiliários e
as Bolsas de Valores;
VII - selecionar e cadastrar empresas de reconhecida reputação e tradicional atuação
na negociação de capital, transferência de controle acionário, venda e arrendamento de ativos;
VIII - preparar a documentação dos processos de desestatização, para apreciação
do Tribunal de Contas da União;
IX - submeter ao Presidente do Conselho outras matérias de interesse do Programa
Nacional de Desestatização.
Parágrafo único. Na contratação dos serviços a que se refere o inciso IV deste artigo,
poderá o Gestor do Fundo estabelecer, alternativa ou cumulativamente, na composição da
remuneração dos contratados, pagamento a preço fixo ou comissionado, sempre mediante
licitação.
Art. 19. Os acionistas controladores e os administradores das empresas incluídas no
Programa Nacional de Desestatização adotarão, nos prazos estabelecidos, as providências que
vierem a ser determinadas pelo Conselho Nacional de Desestatização, necessárias à
implantação dos processos de alienação.
Art. 20. Será de responsabilidade exclusiva dos administradores das sociedades
incluídas no Programa Nacional de Desestatização o fornecimento, em tempo hábil, das
informações sobre as mesmas, necessárias à execução dos processos de desestatização.
Parágrafo único. Será considerada falia grave a ação ou omissão de empregados ou
servidores públicos que, injustificadamente, opuserem dificuldades ao fornecimento de
informações e outros dados necessários a execução dos processos de desestatização.
Art. 21. Ao Gestor do Fundo Nacional de Desestatização caberá uma remuneração
de 0,2% (dois décimos por cento) do valor liquido apurado nas alienações para cobertura de
seus custos operacionais, bem como o ressarcimento dos gastos efetuados com terceiros,
necessários à execução dos processos de desestatização previstos nesta Lei.
Parágrafo único. Na hipótese de alienação de participações minoritárias, cujo valor
seja de pequena monta a juízo do Gestor do Fundo Nacional de Desestatização, poderão ser
dispensados a cobrança de remuneração e o ressarcimento dos gastos de que trata este artigo.
Art. 22. O Fundo Nacional de Desestatização será auditado por auditores externos
independentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários, a serem contratados mediante
licitação pública pelo Gestor do Fundo.
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Art. 23. Será nula de pleno direito a venda, a subscrição ou a transferência de ações
que impliquem infringência desta Lei.
Art. 24. No caso de o Conselho Nacional de Desestatização deliberar a dissolução
de sociedade incluída no Programa Nacional de Desestatização, aplicar-se-ão, no que couber,
as disposições da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990.
Art. 25. O Gestor do Fundo manterá assistência jurídica aos ex-membros da
Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização, na hipótese de serem demandados
em razão de prática de atos decorrentes do exercício das suas respectivas funções no referido
órgão.
Art. 26. A União transferirá ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social - BNDES 94.953.982 (noventa e quatro milhões, novecentos e cinqüenta e três mil,
novecentos e oitenta e duas) ações ordinárias nominativas e 4.372.154 (quatro milhões,
trezentos e setenta e duas mil, cento e cinqüenta e quatro) ações preferenciais nominativas, de
sua propriedade no capital da Companhia Vale do Rio Doce.
§ 1º O BNDES, em contrapartida à transferência das ações pela União, pelo valor
nominal equivalente ao valor de venda das ações, deverá, alternativa ou conjuntamente, a
critério do Ministro de Estado da Fazenda:
a) assumir dívidas, caracterizadas e novadas da União, nos termos dos atos legais
em vigor, relativas ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS;
b) transferir à União debêntures de emissão da BNDES Participações S.A. BNDESPAR, de sua propriedade, com as mesmas condições de rentabilidade e prazo das
dividas a que se refere a alínea anterior.
§ 2º Não se aplica ao produto da alienação das ações de que trata o caput deste
artigo o disposto no inciso III do art. 6º e no art. 13 desta Lei, e na alínea "a" do § 1º do art. 30
da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, alterada pela Lei nº 8.696, de 26 de agosto de 1993,
com a redação ora vigente.
§ 3º As ações de que trata este artigo permanecerão depositadas no Fundo Nacional
de Desestatização, em nome do BNDES.
§ 4º Até vinte dias antes da realização do leilão público especial de desestatização
da Companhia Vale do Rio Doce será efetivada a transferência de 62.000.000 (sessenta e dois
milhões) de ações, ordinárias nominativas do total de que trata o caput deste artigo, devendo as
ações remanescentes ser transferidas no dia útil seguinte ao da liquidação financeira do leilão.
§ 5º As condições complementares à concretização da operação de que trata este
artigo serão regulamentadas por decreto do Presidente da República.
Art. 27. O BNDES destinará o produto da alienação das ações que lhe forem
transferidas na forma do art. 26, à concessão de crédito para a reestruturação econômica
nacional, de forma a atender os objetivos fundamentais do Programa Nacional de
Desestatização, estabelecidos no art. 1º desta Lei, observado ainda que:
I - as operações serão registradas no BNDES, em conta específica;
II - as disponibilidades de caixa aplicadas conforme as normas emanadas do
Conselho Monetário Nacional;
III - é vedada a concessão de empréstimo ou a concessão de garantias à
Administração direta, indireta ou fundacional, excetuando-se:
a) o repasse às empresas subsidiárias integrais do BNDES para a realização dos
respectivos objetivos sociais;
b) os empréstimos ao setor privado de que participem, na qualidade de agentes
repassadores, instituições financeiras públicas.
Art. 28. Aos empregados e aposentados de empresas controladas, direta ou
indiretamente pela União, incluídas no Programa Nacional de Desestatização, é assegurada a
oferta de parte das ações representativas de seu capital, segundo os princípios estabelecidos
nesta Lei e condições específicas a serem aprovadas pelo Conselho Nacional de Desestatização,
inclusive quanto à: (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 9.700, de 12/11/1998)
I - disponibilidade posterior das ações;
II - quantidade a ser individualmente adquirida.
Parágrafo único. A oferta de que em o caput deste artigo será de, pelo menos, 10%
(dez por cento) das ações do capital social detidas, direta ou indiretamente, pela União, podendo
tal percentual mínimo ser revisto pelo Conselho Nacional de Desestatização, caso o mesmo seja
incompatível com o modelo de desestatização aprovado.
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Art. 29. A participação dos empregados na aquisição de ações far-se-á
opcionalmente, por intermédio de clube de investimento que constituírem para representá-los
legalmente, inclusive como substituto processual, observada a regulamentação baixada peta
Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
Art. 30. São nulos de pleno direito contratos ou negócios jurídicos de qualquer
espécie onde o empregado figure como intermediário de terceiro na aquisição de ações com
incentivo, em troca de vantagem pecuniária ou não.
§ 1º O clube de investimento tem legitimidade ativa propor ação contra os
envolvidos nessa operação fraudulenta, retendo os correspondentes títulos mobiliários, se
estatutariamente disponíveis.
§ 2º O Ministério Público, em tomando conhecimento dessa ação judicial ou instado
por representação, adotará as providências necessárias à determinação da responsabilidade
criminal, bem como solicitará fiscalização por parte da Receita Federal, do Ministério do
Trabalho e Emprego e do Instituto Nacional do Seguro Social, sem prejuízo de inspeções por
órgãos estaduais, distritais e municipais, no âmbito de suas competências, com vistas à
identificação dos efeitos produzidos pela mesma operação. (Parágrafo com redação dada pela
Medida Provisória nº 2161-35, de 23/8/2001)
Art. 31. Os arts. 7º, o caput e os §§ 1º e 3º do art. 18 e o art. 20 da Lei nº 8.036, de
11 de maio de 1990, passam a vigorar com as seguintes alterações e acréscimos:
"Art. 7º. .......................................................................................................
VIII - (VETADO)"
"Art. 18. Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, por parte do
empregador, ficará este obrigado a depositar na conta vinculada do
trabalhador no FGTS os valores relativos aos depósitos referentes ao mês da
rescisão e ao imediatamente anterior, que ainda não houver sido recolhido,
sem prejuízo das cominações legais.
§ 1º Na hipótese de despedida pelo empregador sem justa causa, depositará
este, na conta vinculada do trabalhador no FGTS, importância igual a
quarenta por cento do montante de todos os depósitos realizados na conta
vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, atualizados
monetariamente e acrescidos dos respectivos juros.
.....................................................................................................................
§ 3º As importâncias de que trata este artigo deverão constar da documentação
comprobatória do recolhimento dos valores devidos a titulo de rescisão do
contrato de trabalho, observado o disposto art. 477 da CLT, eximindo o
empregador, exclusivamente, quanto aos valores discriminados."
"Art. 20. .....................................................................................................
I - despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa recíproca e de
força maior, comprovada com o depósito dos valores de que trata o artigo 18.
XII - aplicação em quotas de Fundos Mútuos de Privatização, regidos pela
Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, permitida a utilização máxima de
50% (cinqüenta por cento) do saldo existente e disponível em sua conta
vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na data em que exercer
a opção.
§ 6º Os recursos aplicados em quotas dos Fundos Mútuos de Privatização,
referidos no inciso XII deste artigo, serão destinados a aquisições de valores
mobiliários, no âmbito do Programa Nacional de Desestatização, instituído
pela Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990, e de programas estaduais de desde
que, em ambos os casos, tais destinações sejam aprovadas pelo Conselho
Nacional de Desestatização.
§ 7º Os valores mobiliários de que trata o Parágrafo anterior só poderão ser
integralmente vendidos, pelos respectivos Fundos, seis meses após sua
aquisição, podendo ser alienada, em prazo inferior, parcela equivalente a 10%
(dez por cento) do valor adquirido, autorizada a livre aplicação do produto
dessa alienação, nos termos da Lei nº 6.385, de 1976.
§ 8º As aplicações em Fundos Mútuos de Privatização são nominativas,
impenhoráveis e, salvo as hipóteses previstas nos incisos I a IV e VI a XI
deste artigo e a disposto na Lei nº 7.670, de 8 de setembro de 1988,
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indisponíveis por seus titulares.
§ 9º Decorrido o prazo mínimo de doze meses, contados da efetiva
transferência das quotas para os Fundos Mútuos de Privatização, os titulares
poderão optar pelo retorno para sua conta vinculada no Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço.
§ 10. A cada período de seis meses, os titulares das aplicações em Fundos
Mútuos de Privatização poderão transferi-las para outro fundo de mesma
natureza.
§ 11. O montante das aplicações de que trata o § 6º deste artigo ficará limitado
ao valor dos créditos contra o Tesouro Nacional de que seja titular o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço.
§ 12. Desde que preservada a participação individual dos quotistas, será
permitida a constituição de clubes de investimentos, visando a aplicação em
quotas de Fundos Mútuos de Privatização.
§ 13. A garantia a que alude o § 4º do art. 13 desta Lei não compreende as
aplicações a que se refere o inciso XII deste artigo.
§ 14. O Imposto de Renda incidirá exclusivamente os ganhos dos Fundos
Mútuos de Privatização que excederem a remuneração das contas vinculadas
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, no mesmo período.
§ 15. Os recursos automaticamente transferidos da conta do titular no Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço em razão da aquisição de ações não afetarão
a base de cálculo da multa rescisória de que tratam os parágrafos 1º e 2º do
art. 18 desta Lei."
Art. 32. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº
1.481-52, de 8 de agosto de 1997.
Art. 33. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei, no prazo de sessenta
dias, baixando as instruções necessárias à sua execução.
Art. 34. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 35. Revoga-se a Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990, e demais disposições em
contrário.
Brasília, 9 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antônio Kandir

LEI Nº 13.334, DE 13 DE SETEMBRO DE 2016
Cria o Programa de Parcerias de Investimentos
- PPI; altera a Lei nº 10.683, de 28 de maio de
2003, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DO PROGRAMA DE PARCERIAS DE INVESTIMENTOS
Art. 1º Fica criado, no âmbito da Presidência da República, o Programa de Parcerias
de Investimentos - PPI, destinado à ampliação e fortalecimento da interação entre o Estado e a
iniciativa privada por meio da celebração de contratos de parceria para a execução de
empreendimentos públicos de infraestrutura e de outras medidas de desestatização.
§ 1º Podem integrar o PPI:
I - os empreendimentos públicos de infraestrutura em execução ou a serem
executados por meio de contratos de parceria celebrados pela administração pública direta e
indireta da União;
II - os empreendimentos públicos de infraestrutura que, por delegação ou com o
fomento da União, sejam executados por meio de contratos de parceria celebrados pela
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administração pública direta ou indireta dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios; e
III - as demais medidas do Programa Nacional de Desestatização a que se refere a
Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997; e (Inciso com redação dada pela Lei nº 13.901, de 11/11/2019)
IV - as obras e os serviços de engenharia de interesse estratégico. (Inciso acrescido
pela Lei nº 13.901, de 11/11/2019)

§ 2º Para os fins desta Lei, consideram-se contratos de parceria a concessão comum,
a concessão patrocinada, a concessão administrativa, a concessão regida por legislação setorial,
a permissão de serviço público, o arrendamento de bem público, a concessão de direito real e
os outros negócios público-privados que, em função de seu caráter estratégico e de sua
complexidade, especificidade, volume de investimentos, longo prazo, riscos ou incertezas
envolvidos, adotem estrutura jurídica semelhante.
Art. 2º São objetivos do PPI:
I - ampliar as oportunidades de investimento e emprego e estimular o
desenvolvimento tecnológico e industrial, em harmonia com as metas de desenvolvimento
social e econômico do País;
II - garantir a expansão com qualidade da infraestrutura pública, com tarifas
adequadas;
III - promover ampla e justa competição na celebração das parcerias e na prestação
dos serviços;
IV - assegurar a estabilidade e a segurança jurídica, com a garantia da mínima
intervenção nos negócios e investimentos; (Inciso com redação dada pela Lei nº 13.901, de 11/11/2019)
V - fortalecer o papel regulador do Estado e a autonomia das entidades estatais de
regulação; e (Inciso com redação dada pela Lei nº 13.901, de 11/11/2019).
VI - fortalecer políticas nacionais de integração dos diferentes modais de transporte
de pessoas e bens, em conformidade com as políticas de desenvolvimento nacional, regional e
urbano, de defesa nacional, de meio ambiente e de segurança das populações, formuladas pelas
diversas esferas de governo. (Inciso acrescido pela Lei nº 13.901, de 11/11/2019)
.............................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DO CONSELHO DO PROGRAMA DE PARCERIAS DE INVESTIMENTOS DA
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Art. 7º Fica criado o Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da
Presidência da República - CPPI, com as seguintes competências:
I - opinar, previamente à deliberação do Presidente da República, quanto às
propostas dos órgãos ou entidades competentes, sobre as matérias previstas no art. 4º desta Lei;
II - acompanhar a execução do PPI;
III - formular propostas e representações fundamentadas aos Chefes do Poder
Executivo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
IV - formular recomendações e orientações normativas aos órgãos, entidades e
autoridades da administração pública da União;
V - exercer as funções atribuídas:
a) ao órgão gestor de parcerias público-privadas federais pela Lei nº 11.079, de 30
de dezembro de 2004;
b) ao Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte pela Lei nº
10.233, de 5 de junho de 2001; e
c) ao Conselho Nacional de Desestatização pela Lei nº 9.491, de 9 de setembro de
1997;
VI - editar o seu regimento interno; (Inciso com redação dada pela Lei nº 13.901, de
11/11/2019)

VII - propor medidas que propiciem a integração dos transportes aéreo, aquaviário
e terrestre e a harmonização de suas políticas setoriais; (Inciso acrescido pela Lei nº 13.901, de
11/11/2019)

VIII - definir os elementos de logística do transporte multimodal a serem
implementados por órgãos ou entidades da administração pública; (Inciso acrescido pela Lei nº
13.901, de 11/11/2019)

IX - harmonizar as políticas nacionais de transporte com as políticas de transporte
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com vistas à articulação dos órgãos
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encarregados do gerenciamento dos sistemas viários e da regulação dos transportes
interestaduais, intermunicipais e urbanos; (Inciso acrescido pela Lei nº 13.901, de 11/11/2019)
X - aprovar, em função das características regionais, as políticas de prestação de
serviços de transporte às áreas mais remotas ou de difícil acesso do País e submeter ao
Presidente da República as medidas específicas para esse fim; e (Inciso acrescido pela Lei nº 13.901,
de 11/11/2019)

XI - aprovar as revisões periódicas das redes de transporte que contemplam as
diversas regiões do País e propor ao Presidente da República e ao Congresso Nacional as
reformulações do Sistema Nacional de Viação, instituído pela Lei nº 12.379, de 6 de janeiro de
2011, que atendam ao interesse nacional. (Inciso acrescido pela Lei nº 13.901, de 11/11/2019)
§ 1º Serão membros do CPPI, com direito a voto: (“Caput” do parágrafo com redação
dada pela Medida Provisória nº 782 de 31/5/2017, convertida na Lei nº 13.502, de 1º/11/2017)

I - o Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, que o
presidirá; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 782, de 31/5/2017, convertida na Lei nº 13.502, de
1/11/2017, e com redação dada pela Medida Provisória nº 886, de 18/6/2019 , convertida na Lei nº 13.901, de
11/11/2019)

II - o Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da
República; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 782, de 31/5/2017, convertida na Lei nº 13.502, de
1º/11/2017, e com redação dada pela Medida Provisória nº 886, de 18/6/2019 , convertida na Lei nº 13.901, de
11/11/2019)

III - o Ministro de Estado da Economia; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 782,
e com redação dada pela Medida Provisória nº 886, de

de 31/5/2017, convertida na Lei nº 13.502, de 1/11/2017,
18/6/2019, convertida na Lei nº 13.901, de 11/11/2019)

IV - o Ministro de Estado da Infraestrutura; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº
782, de 31/5/2017, convertida na Lei nº 13.502, de 1/11/2017, e com redação dada pela Medida Provisória nº
886, de 18/6/2019, convertida na Lei nº 13.901, de 11/11/2019)
V - o Ministro de Estado de Minas e Energia; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº
782, de 31/5/2017, convertida na Lei nº 13.502, de 1º/11/2017)
VI - (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 782, de 31/5/2017, convertida na Lei nº 13.502,
de 1/11/2017, e revogado pela Medida Provisória nº 870, de 1º/1/2019, convertida na Lei nº 13.844, de 18/6/2019)
VII - o Ministro de Estado do Meio Ambiente; (Inciso acrescido pela Medida Provisória
nº 782, de 31/5/2017, convertida na Lei nº 13.502, de 1º/11/2017)
VIII - o Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES); (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 782, de 31/5/2017, convertida na Lei nº 13.502, de
1º/11/2017)

IX - o Presidente da Caixa Econômica Federal; e (Inciso acrescido pela Medida Provisória
nº 782, de 31/5/2017, convertida na Lei nº 13.502, de 1º/11/2017)
X - o Presidente do Banco do Brasil; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 782, de
31/5/2017, convertida na Lei nº 13.502, de 1º/11/2017), e com redação dada pela Lei nº 13.901, de 11/11/2019)
XI - o Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional. (Inciso acrescido pela Lei nº
13.901, de 11/11/2019)
§ 2º Serão convidados a participar das reuniões do Conselho, sem direito a voto, os
ministros setoriais responsáveis pelas propostas ou matérias em exame e, quando for o caso, os
dirigentes máximos das entidades reguladoras competentes.
§ 3º A composição do Conselho do Programa de Parcerias de Investimento da
Presidência da República observará, quando for o caso, o § 2º do art. 5º da Lei nº 9.491, de 9
de setembro de 1997.
§ 4º As reuniões do Conselho serão dirigidas pelo Presidente da República ou, em
suas ausências ou seus impedimentos, pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da
Presidência da República. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 886, de 18/6/2019 ,
convertida na Lei nº 13.901, de 11/11/2019)

§ 5º O Secretário Especial do Programa de Parcerias de Investimentos da Casa Civil
da Presidência da República atuará como Secretário-Executivo do CPPI e participará de suas
reuniões, sem direito a voto. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 782, de 31/5/2017, convertida
na Lei nº 13.502, de 1º/11/2017, e com redação dada pela Medida Provisória nº 886, de 18/6/2019 , convertida
na Lei nº 13.901, de 11/11/2019)

Art. 7º-A. Caberá ao Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da
República, em conjunto com o Ministro titular da pasta setorial correspondente, a prerrogativa
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de deliberar, nos casos de urgência e relevante interesse, ad referendum do CPPI.
Parágrafo único. A decisão ad referendum a que se refere o caput deste artigo será
submetida ao CPPI na primeira reunião após a deliberação. (Artigo acrescido pela Lei nº 13.901, de
11/11/2019)

CAPÍTULO III
DA SECRETARIA DO PROGRAMA DE PARCERIAS DE INVESTIMENTOS
Art. 8º O PPI contará com a Secretaria Especial do Programa de Parcerias de
Investimentos (SPPI), órgão subordinado à Casa Civil da Presidência da República, com a
finalidade de coordenar, monitorar, avaliar e supervisionar as ações do PPI e de apoiar as ações
setoriais necessárias à sua execução. (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº
886, de 18/6/2019, convertida na Lei nº 13.901, de 11/11/2019)
I – (Revogado pela Lei nº 13.901, de 11/11/2019)
II - (Revogado pela Medida Provisória nº 782, de 31/5/2017, convertida na Lei nº 13.502, de
1º/11/2017)

III - (Revogado pela Medida Provisória nº 782, de 31/5/2017, convertida na Lei nº 13.502, de
1º/11/2017)

IV - (Revogado pela Lei nº 13.901, de 11/11/2019)
V - (Revogado pela Medida Provisória nº 782, de 31/5/2017, convertida na Lei nº 13.502, de
1º/11/2017)

VI - (Revogado pela Lei nº 13.901, de 11/11/2019)
Art. 8º-A. Compete à SPPI:
I - coordenar, monitorar, avaliar e supervisionar as ações do PPI;
II - fomentar a integração das ações de planejamento dos órgãos setoriais de
infraestrutura;
III - acompanhar e subsidiar, no exercício de suas competências, a atuação dos
Ministérios, dos órgãos, das entidades setoriais e do Fundo de Apoio à Estruturação de Parcerias
(Faep), sem prejuízo das competências legais dos Ministérios, dos órgãos e das entidades
setoriais;
IV - apoiar, perante as instituições financeiras federais, as ações de estruturação de
projetos que possam ser qualificados no PPI;
V - avaliar a consistência das propostas a serem submetidas para qualificação no
PPI;
VI - buscar a qualidade e a consistência técnica dos projetos de parcerias
qualificados no PPI;
VII - propor o aprimoramento regulatório nos setores e mercados que possuam
empreendimentos qualificados no PPI;
VIII - apoiar o processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos
qualificados no PPI;
IX - divulgar os projetos do PPI, para permitir o acompanhamento público;
X - acompanhar os empreendimentos qualificados no PPI, para garantir a
previsibilidade dos cronogramas divulgados;
XI - articular-se com os órgãos e as autoridades de controle, para garantir o aumento
da transparência das ações do PPI;
XII - promover e ampliar o diálogo com agentes de mercado e da sociedade civil
organizada, para divulgação de oportunidades de investimentos e aprimoramento regulatório;
XIII - promover a elaboração de estudos para resolução de entraves na implantação
e no desenvolvimento de empreendimentos de infraestrutura;
XIV - promover as políticas públicas federais de fomento às parcerias em
empreendimentos públicos de infraestrutura dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
XV - celebrar acordos, ajustes ou instrumentos congêneres com órgãos ou entidades
da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal, para a ação coordenada de
projetos em regime de cooperação mútua;
XVI - exercer as atividades de Secretaria Executiva do Conselho de Participação
no Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessão e Parcerias
Público-Privadas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e
XVII - coordenar e secretariar o funcionamento do CPPI. (Artigo acrescido pela Lei nº
13.901, de 11/11/2019)
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Art. 8º-B. Ao Secretário Especial do PPI compete:
I - dirigir a SPPI, supervisionar e coordenar as suas atividades e orientar a sua
atuação;
II - assessorar o Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da
República nos assuntos relativos à atuação da SPPI, inclusive perante Ministérios, órgãos e
entidades setoriais;
III - exercer a orientação normativa e a supervisão técnica quanto às matérias
relativas às atribuições da SPPI;
IV - editar e praticar os atos normativos e os demais atos inerentes às suas
atribuições;
V - atuar como Secretário-Executivo do CPPI. (Artigo acrescido pela Lei nº 13.901, de
11/11/2019)

Art. 9º A SPPI deverá dar amplo acesso para o Congresso Nacional aos documentos
e informações dos empreendimentos em execução do PPI, fornecendo, em até trinta dias, os
dados solicitados.
§ 1º Ao atender ao disposto no caput, a SPPI poderá exigir sigilo das informações
fornecidas.
§ 2º Cabe à SPPI enviar ao Congresso Nacional, até 30 de março do ano
subsequente, relatório detalhado contendo dados sobre o andamento dos empreendimentos e
demais ações no âmbito do PPI, ocorridos no ano anterior.
Art. 9º-A. A SPPI manterá mecanismos de diálogo com as confederações nacionais
patronais setoriais, comissões temáticas e frentes parlamentares do Congresso Nacional do setor
de infraestrutura, que poderão contribuir com estudos, pesquisas e análises temáticas para
subsídio à tomada de decisões de caráter estratégico para a agenda de infraestrutura do País.
(Artigo acrescido pela Lei nº 13.901, de 11/11/2019, vetado pelo Presidente da República, mantido pelo
Congresso Nacional e publicado no DOU de 11/12/2019)

Art. 10. (Revogado pela Medida Provisória nº 782, de 31/5/2017, convertida na Lei nº 13.502, de
1º/11/2017)

CAPÍTULO IV
DA ESTRUTURAÇÃO DOS PROJETOS
Art. 11. Ao ministério setorial ou órgão com competência para formulação da
política setorial cabe, com o apoio da SPPI, a adoção das providências necessárias à inclusão
do empreendimento no âmbito do PPI.
Art. 12. Para a estruturação dos projetos que integrem ou que venham a integrar o
PPI, o órgão ou entidade competente poderá, sem prejuízo de outros mecanismos previstos na
legislação:
I - utilizar a estrutura interna da própria administração pública;
II - contratar serviços técnicos profissionais especializados;
III - abrir chamamento público;
IV - receber sugestões de projetos; (Inciso com redação dada pela Lei nº 13.901, de
11/11/2019)

V - (Revogado pela Lei nº 13.901, de 11/11/2019)
Art. 13. Observado o disposto no art. 3º da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997,
e no § 3º do art. 10 da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, a licitação e celebração de
parcerias dos empreendimentos públicos do PPI independem de lei autorizativa geral ou
específica.
Art. 13-A. Os contratos de parceria a que se refere esta Lei que vierem a integrar a
carteira de projetos do PPI não terão seus projetos licitados antes da submissão das minutas do
edital e do contrato a consulta ou audiência pública.
Parágrafo único. Caberá ao CPPI definir o local da audiência pública a que se refere
o caput deste artigo. (Artigo acrescido pela Lei nº 13.901, de 11/11/2019)
CAPÍTULO V
DO FUNDO DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
Art. 14. Fica o BNDES autorizado a constituir e participar do Fundo de Apoio à
Estruturação de Parcerias - FAEP, que terá por finalidade a prestação onerosa, por meio de
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contrato, de serviços técnicos profissionais especializados para a estruturação de parcerias de
investimentos e de medidas de desestatização.
§ 1º O FAEP terá natureza privada e patrimônio próprio separado do patrimônio
dos cotistas, será sujeito a direitos e obrigações próprios e terá capacidade de celebrar, em seu
nome, contratos, acordos ou qualquer ajuste que estabeleça deveres e obrigações e que seja
necessário à realização de suas finalidades.
§ 2º O FAEP possuirá prazo inicial de dez anos, renovável por iguais períodos.
§ 3º O administrador e os cotistas do FAEP não responderão por qualquer obrigação
do Fundo, salvo pela integralização das cotas que subscreverem.
§ 4º O FAEP será administrado, gerido e representado judicial e extrajudicialmente
pelo BNDES.
§ 5º O FAEP poderá se articular com os órgãos ou entidades da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios cuja atuação funcional seja ligada à estruturação,
liberação, licitação, contratação e financiamento de empreendimentos e atividades, para troca
de informações e para acompanhamento e colaboração recíproca nos trabalhos.
§ 6º Constituem recursos do FAEP:
I - os oriundos da integralização de cotas, em moeda corrente nacional, por pessoas
jurídicas de direito público, organismos internacionais e pessoas naturais ou jurídicas de direito
privado, estatais ou não estatais;
II - as remunerações recebidas por seus serviços;
III - os recebidos pela alienação de bens e direitos, ou de publicações, material
técnico, dados e informações;
IV - os rendimentos de aplicações financeiras que realizar; e
V - os recursos provenientes de outras fontes definidas em seu estatuto.
§ 7º O FAEP destinará parcela do preço recebido por seus serviços como
remuneração ao BNDES pela administração, gestão e representação do Fundo, de acordo com
o seu estatuto.
§ 8º O FAEP não pagará rendimentos a seus cotistas, assegurado a qualquer deles
o direito de requerer o resgate total ou parcial de suas cotas, fazendo-se a liquidação com base
na situação patrimonial do Fundo, sendo vedado o resgate de cotas em valor superior ao
montante de recursos financeiros disponíveis ainda não vinculados às estruturações integradas
já contratadas, nos termos do estatuto.
§ 9º O estatuto do FAEP deverá prever medidas que garantam a segurança da
informação, de forma a contribuir para a ampla competição e evitar conflitos de interesses nas
licitações das parcerias dos empreendimentos públicos.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 4.806, DE 2020
(Do Sr. André Figueiredo)
Altera a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, para proibir a constituição
de subsidiária de empresa pública ou sociedade de economia mista para
ulterior operação de desinvestimento que implique a perda do seu
controle acionário, mesmo se integrante de plano de gestão de
desinvestimento.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-4557/2020.
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O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, para a
constituição de subsidiária de empresa pública ou sociedade de economia mista para
ulterior operação de desinvestimento que implique a perda do seu controle acionário,
mesmo se integrante de plano de gestão de desinvestimento.
Art. 2º O art. 2° da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, passa a vigorar
acrescida dos seguintes parágrafos:
“Art. 2º ..........................................................................................
.....................................................................................................
§4° A autorização a que se refere o §2° não abrange a constituição
de subsidiária para ulterior operação de desinvestimento que implique
a perda do seu controle acionário, mesmo se integrante de plano de
gestão de desinvestimento.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
No julgamento da medida cautelar na Reclamação nº 42.576, o Supremo
Tribunal Federal assentou, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que
“(...) não há necessidade de prévia e específica autorização legislativa para a criação
e posterior alienação de ativos da empresa subsidiária, dentro de um elaborado plano
de gestão de desinvestimento (...)”.
Sem embargo, o diálogo institucional com o Poder Legislativo não obsta a
superação legislativa da jurisprudência, como o próprio Tribunal já reconheceu: “(...)
o legislador pode, por emenda constitucional ou lei ordinária, superar a jurisprudência,
reclamando, a depender do instrumento normativo que veicular a reversão, posturas
distintas do STF” (ADI nº 5.105).
No caso, se, por força do inciso XX do artigo 37 da Constituição cabe ao Poder
Legislativo definir os limites da autorização legislativa para criação de subsidiárias “em
cada caso”, então é certo que pode definir as hipóteses defesas em lei, como a que
se propõe na espécie, de vedação à constituição de subsidiárias para realização de
operações de desinvestimento.
Com efeito, cabendo ao Poder Legislativo identificar o relevante interesse
coletivo e o imperativo de soberania nacional (CF, art. 173) para explorar atividade
econômica em sentido estrito através de estatal ou a necessidade de sua constituição
para levar a efeito serviço público (CF, art. 175), é igualmente dele a prerrogativa
deferida pela Constituição para proibir operações de desinvestimento de atividades
típicas de seu objeto social ainda que executado por subsidiárias.
Por essas razões, e considerando, ainda, a necessidade de resguardar a
dignidade do Poder Legislativo para ditar as regras gerais de operações de
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desestatização, no que se incluem os programas de desinvestimento, parece a bom
tempo, senão urgente, a discussão da proposta legislativa que se submete à
consideração dos pares, a que se espera o apoio e a aprovação.
Sala das Sessões, em 02 de outubro de 2020.
André Figueiredo
Deputado Federal (PDT/CE)
Líder da Oposição na Câmara dos Deputados
Assinado Digitalmente

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 III
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO VII
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Seção I
Disposições Gerais
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (“Caput” do
artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que
preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;
(Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade
do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Inciso com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma
vez, por igual período;
IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele
aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade
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sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;
V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de
cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos
casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de
direção, chefia e assessoramento; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19,
de 1998)
VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;
VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei
específica; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas
portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender
a necessidade temporária de excepcional interesse público;
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art.
39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa
em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;
(Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos
públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato
eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória,
percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra
natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos
Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo,
o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio
dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco
centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério
Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos; (Inciso com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 41, de 2003)
XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não
poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;
XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias
para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público; (Inciso com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão
computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores; (Inciso com
redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são
irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II,
153, III, e 153, § 2º, I; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando
houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:
(“Caput” do inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões
regulamentadas; (Alínea com redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 2001)
XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange
autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e
sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público; (Inciso com redação dada
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XVIII - a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas
áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na
forma da lei;
XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a
instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei
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complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação; (Inciso com redação dada
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XX - depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias
das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em
empresa privada;
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras
e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade
de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as
exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações.
XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de
carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão
de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais,
na forma da lei ou convênio. (Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 42, de 2003)
§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo
constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos.
§ 2º A não-observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato
e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.
§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública
direta e indireta, regulando especialmente:
I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas
a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna,
da qualidade dos serviços;
II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de
governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII;
III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo,
emprego ou função na administração pública. (Parágrafo com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário,
na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer
agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de
ressarcimento.
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
§ 7º A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou
emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas.
(Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da
administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus
administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para
o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre:
I - o prazo de duração do contrato;
II - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e
responsabilidade dos dirigentes;
III - a remuneração do pessoal. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998)
§ 9º O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas e às sociedades de
economia mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral.
(Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes
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do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública,
ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos
em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. (Parágrafo acrescido pela
Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o
inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. (Parágrafo
acrescido pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
§ 12. Para os fins do disposto no inciso XI do caput deste artigo, fica facultado aos
Estados e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas
Constituições e Lei Orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos Desembargadores do
respectivo Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento
do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto
neste parágrafo aos subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores.
(Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
§ 13. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para
exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que
tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde
que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a
remuneração do cargo de origem. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 103, de
2019)
§ 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição
decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência
Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.
(Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)
§ 15. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de
pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do
art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social.
(Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)
Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no
exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições: (“Caput” do artigo com
redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de
seu cargo, emprego ou função;
II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função,
sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;
III - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários,
perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo
eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior;
IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo,
seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por
merecimento;
V - na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social,
permanecerá filiado a esse regime, no ente federativo de origem. (Inciso com redação dada
pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)
.......................................................................................................................................................
TÍTULO VII
DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA
CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA
.......................................................................................................................................................
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)
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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
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.
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§ 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.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 13.303, DE 30 DE JUNHO DE 2016

Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa
pública, da sociedade de economia mista e de
suas subsidiárias, no âmbito da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS ÀS EMPRESAS PÚBLICAS
E ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
.......................................................................................................................................................
Art. 2º A exploração de atividade econômica pelo Estado será exercida por meio de
empresa pública, de sociedade de economia mista e de suas subsidiárias.
§ 1º A constituição de empresa pública ou de sociedade de economia mista
dependerá de prévia autorização legal que indique, de forma clara, relevante interesse coletivo
ou imperativo de segurança nacional, nos termos do caput do art. 173 da Constituição Federal.
§ 2º Depende de autorização legislativa a criação de subsidiárias de empresa pública
e de sociedade de economia mista, assim como a participação de qualquer delas em empresa
privada, cujo objeto social deve estar relacionado ao da investidora, nos termos do inciso XX
do art. 37 da Constituição Federal.
§ 3º A autorização para participação em empresa privada prevista no § 2º não se
aplica a operações de tesouraria, adjudicação de ações em garantia e participações autorizadas
pelo Conselho de Administração em linha com o plano de negócios da empresa pública, da
sociedade de economia mista e de suas respectivas subsidiárias.
Art. 3º Empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito
privado, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é
integralmente detido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios.
Parágrafo único. Desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade
da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, será admitida, no capital da empresa
pública, a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de
entidades da administração indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (Med. Liminar) - 5105
Origem:
DISTRITO FEDERAL
Entrada no STF:
31-Mar-2014
Relator:
MINISTRO LUIZ FUX
Distribuído: 31-Mar-2014
Partes: Requerente: SOLIDARIEDADE (CF 103, VIII)
Requerido :CONGRESSO NACIONAL, PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Dispositivo Legal Questionado
Art. 001° da Lei Federal n° 12875, de 30 de outubro de 2013, que conferiu
nova redação ao art. 029, § 006° e ao art. 041-A da Lei Federal n° 9096, de
1995; art. 002° da Lei Federal n° 12875, de 30 de outubro de 2013, na parte em
que acrescentou o § 007° ao art. 047 da Lei Federal n° 9504, de 1997.
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Lei n° 12875, de 30 de outubro de 2013
Altera as Leis n°s 9096, de 19 de setembro de 1995, e 9504, de 30 de setembro de 1997,
nos termos que especifica.
Art. 001° - A Lei n° 9096, de 19 de setembro de 1995, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
"Art. 029 - (...)
§ 006º - Havendo fusão ou incorporação, devem ser somados exclusivamente os
votos dos partidos fundidos ou incorporados obtidos na última eleição geral para
a Câmara dos Deputados, para efeito da distribuição dos recursos do Fundo
Partidário e do acesso gratuito ao rádio e à televisão.” (NR)
“Art. 041-A - Do total do Fundo Partidário:
00I - 5% (cinco por cento) serão destacados para entrega, em partes
iguais, a todos os partidos que tenham seus estatutos registrados no Tribunal
Superior Eleitoral; e
0II - 95% (noventa e cinco por cento) serão distribuídos aos partidos
na proporção dos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos
Deputados.
Parágrafo único - Para efeito do disposto no inciso 0II, serão
desconsideradas as mudanças de filiação partidária, em quaisquer hipóteses,
ressalvado o disposto no § 006° do art. 029.” (NR)
Art. 002° - O art. 047 da Lei n° 9504, de 30 de setembro de 1997, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 047 - (...)
§ 007º - Para efeito do disposto no § 002°, serão desconsideradas as
mudanças de filiação partidária, em quaisquer hipóteses, ressalvado o disposto
no § 006° do art. 029 da Lei n° 9096, de 19 de setembro de 1995.” (NR)
Fundamentação Constitucional
- Art. 001°, 00V e parágrafo único
- Art. 005°, "caput"
- Art. 017, "caput" e § 003°
Resultado da Liminar
Prejudicada
Resultado Final
Procedente
Decisão Final
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente o
pedido formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade dos
artigos 1º e 2º da Lei nº 12.875, de 30 de outubro de 2013, vencidos os
Ministros Edson Fachin, Teori Zavascki, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Ricardo
Lewandowski (Presidente).
- Plenário, 01.10.2015.
- Acórdão, DJ 16.03.2016.
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PROJETO DE LEI N.º 4.807, DE 2020
(Do Sr. André Figueiredo)
Altera a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, que “Dispõe sobre a política
energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo,
institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional
do Petróleo e dá outras providências”.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-4806/2020.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, que “Dispõe
sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo,
institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo
e dá outras providências”.
Art. 2º O artigo 64 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 64. ........................................................................................
Parágrafo único. A autorização a que se refere o caput não
compreende a constituição de subsidiárias para realização de
operações de desinvestimento de atividades do objeto social da
PETROBRÁS.” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
No julgamento da medida cautelar na Reclamação nº 42.576, o Supremo
Tribunal Federal assentou, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que
“(...) não há necessidade de prévia e específica autorização legislativa para a criação
e posterior alienação de ativos da empresa subsidiária, dentro de um elaborado plano
de gestão de desinvestimento (...)”.
Sem embargo, o diálogo institucional com o Poder Legislativo não obsta a
superação legislativa da jurisprudência, como o próprio Tribunal já reconheceu: “(...)
o legislador pode, por emenda constitucional ou lei ordinária, superar a jurisprudência,
reclamando, a depender do instrumento normativo que veicular a reversão, posturas
distintas do STF” (ADI nº 5.105).
No caso, se, por força do inciso XX do artigo 37 da Constituição cabe ao Poder
Legislativo definir os limites da autorização legislativa para criação de subsidiárias “em
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cada caso”, então é certo que pode definir as hipóteses defesas em lei, como a que
se propõe na espécie, de vedação à constituição de subsidiárias para realização de
operações de desinvestimento de atividades do objeto social da Petrobrás.
Com efeito, cabendo ao Poder Legislativo identificar o relevante interesse
coletivo e o imperativo de soberania nacional (CF, art. 173) para explorar atividade
econômica em sentido estrito através de estatal ou a necessidade de sua constituição
para levar a efeito serviço público (CF, art. 175), é igualmente dele a prerrogativa
deferida pela Constituição para proibir operações de desinvestimento relacionadas ao
próprio objeto social de sociedade de economia mista e empresa pública, ainda que
através de subsidiária ou controlada.
Por essas razões, e considerando, ainda, a necessidade de resguardar a
dignidade do Poder Legislativo para ditar as regras gerais de operações de
desestatização, no que se incluem os programas de desinvestimento, parece a bom
tempo, senão urgente, a discussão da proposta legislativa que se submete à
consideração dos pares, a que se espera o apoio e a aprovação.
Sala das Sessões, em 02 de outubro de 2020
André Figueiredo
Deputado Federal (PDT/CE)
Assinado Digitalmente

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 III
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO VII
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DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Seção I
Disposições Gerais
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (“Caput” do
artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que
preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;
(Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade
do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Inciso com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma
vez, por igual período;
IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele
aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade
sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;
V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de
cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos
casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de
direção, chefia e assessoramento; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19,
de 1998)
VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;
VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei
específica; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas
portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender
a necessidade temporária de excepcional interesse público;
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art.
39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa
em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;
(Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos
públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato
eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória,
percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra
natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos
Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo,
o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio
dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco
centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério
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Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos; (Inciso com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 41, de 2003)
XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não
poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;
XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias
para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público; (Inciso com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão
computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores; (Inciso com
redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são
irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II,
153, III, e 153, § 2º, I; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando
houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:
(“Caput” do inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões
regulamentadas; (Alínea com redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 2001)
XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange
autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e
sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público; (Inciso com redação dada
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XVIII - a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas
áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na
forma da lei;
XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a
instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei
complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação; (Inciso com redação dada
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XX - depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias
das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em
empresa privada;
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras
e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade
de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as
exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações.
XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de
carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão
de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais,
na forma da lei ou convênio. (Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 42, de 2003)
§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo
constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos.
§ 2º A não-observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato
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e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.
§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública
direta e indireta, regulando especialmente:
I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas
a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna,
da qualidade dos serviços;
II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de
governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII;
III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo,
emprego ou função na administração pública. (Parágrafo com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário,
na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer
agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de
ressarcimento.
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
§ 7º A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou
emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas.
(Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da
administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus
administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para
o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre:
I - o prazo de duração do contrato;
II - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e
responsabilidade dos dirigentes;
III - a remuneração do pessoal. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998)
§ 9º O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas e às sociedades de
economia mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral.
(Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes
do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública,
ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos
em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. (Parágrafo acrescido pela
Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o
inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. (Parágrafo
acrescido pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
§ 12. Para os fins do disposto no inciso XI do caput deste artigo, fica facultado aos
Estados e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas
Constituições e Lei Orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos Desembargadores do
respectivo Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento
do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto
neste parágrafo aos subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores.
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(Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
§ 13. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para
exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que
tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde
que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a
remuneração do cargo de origem. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 103, de
2019)
§ 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição
decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência
Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.
(Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)
§ 15. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de
pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do
art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social.
(Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)
Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no
exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições: (“Caput” do artigo com
redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de
seu cargo, emprego ou função;
II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função,
sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;
III - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários,
perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo
eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior;
IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo,
seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por
merecimento;
V - na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social,
permanecerá filiado a esse regime, no ente federativo de origem. (Inciso com redação dada
pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)
.......................................................................................................................................................
TÍTULO VII
DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA
CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA
.......................................................................................................................................................
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)
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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
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)
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§ 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.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997
Dispõe sobre a política energética nacional, as
atividades relativas ao monopólio do petróleo,
institui o Conselho Nacional de Política
Energética e a Agência Nacional do Petróleo e
dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO IX
DA PETROBRÁS
.......................................................................................................................................................
Art. 64. Para o estrito cumprimento de atividades de seu objeto social que integrem
a indústria do petróleo, fica a PETROBRÁS autorizada a constituir subsidiárias, as quais
poderão associar-se, majoritária ou minoritariamente, a outras empresas.
Art. 65. A PETROBRÁS deverá constituir uma subsidiária com atribuições
específicas de operar e construir seus dutos, terminais marítimos e embarcações para transporte
de petróleo, seus derivados e gás natural, ficando facultado a essa subsidiária associar-se,
majoritária ou minoritariamente, a outras empresas.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (Med. Liminar) - 5105
Origem:
DISTRITO FEDERAL
Entrada no STF:
31-Mar-2014
Relator:
MINISTRO LUIZ FUX
Distribuído: 31-Mar-2014
Partes: Requerente: SOLIDARIEDADE (CF 103, VIII)
Requerido :CONGRESSO NACIONAL, PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Dispositivo Legal Questionado
Art. 001° da Lei Federal n° 12875, de 30 de outubro de 2013, que conferiu
nova redação ao art. 029, § 006° e ao art. 041-A da Lei Federal n° 9096, de
1995; art. 002° da Lei Federal n° 12875, de 30 de outubro de 2013, na parte em
que acrescentou o § 007° ao art. 047 da Lei Federal n° 9504, de 1997.
Lei n° 12875, de 30 de outubro de 2013
Altera as Leis n°s 9096, de 19 de setembro de 1995, e 9504, de 30 de setembro de 1997,
nos termos que especifica.
Art. 001° - A Lei n° 9096, de 19 de setembro de 1995, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
"Art. 029 - (...)
§ 006º - Havendo fusão ou incorporação, devem ser somados exclusivamente os
votos dos partidos fundidos ou incorporados obtidos na última eleição geral para
a Câmara dos Deputados, para efeito da distribuição dos recursos do Fundo
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Partidário e do acesso gratuito ao rádio e à televisão.” (NR)
“Art. 041-A - Do total do Fundo Partidário:
00I - 5% (cinco por cento) serão destacados para entrega, em partes
iguais, a todos os partidos que tenham seus estatutos registrados no Tribunal
Superior Eleitoral; e
0II - 95% (noventa e cinco por cento) serão distribuídos aos partidos
na proporção dos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos
Deputados.
Parágrafo único - Para efeito do disposto no inciso 0II, serão
desconsideradas as mudanças de filiação partidária, em quaisquer hipóteses,
ressalvado o disposto no § 006° do art. 029.” (NR)
Art. 002° - O art. 047 da Lei n° 9504, de 30 de setembro de 1997, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 047 - (...)
§ 007º - Para efeito do disposto no § 002°, serão desconsideradas as
mudanças de filiação partidária, em quaisquer hipóteses, ressalvado o disposto
no § 006° do art. 029 da Lei n° 9096, de 19 de setembro de 1995.” (NR)
Fundamentação Constitucional
- Art. 001°, 00V e parágrafo único
- Art. 005°, "caput"
- Art. 017, "caput" e § 003°
Resultado da Liminar
Prejudicada
Resultado Final
Procedente
Decisão Final
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente o
pedido formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade dos
artigos 1º e 2º da Lei nº 12.875, de 30 de outubro de 2013, vencidos os
Ministros Edson Fachin, Teori Zavascki, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Ricardo
Lewandowski (Presidente).
- Plenário, 01.10.2015.
- Acórdão, DJ 16.03.2016.

PROJETO DE LEI N.º 4.965, DE 2020
(Da Sra. Natália Bonavides)
Altera a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre o
estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e
de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, e a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de1997, que Dispõe
sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio
do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a
Agência Nacional do Petróleo e dá outras providências, para prever a
exigência de autorização do Congresso Nacional para alienação de
subsidiárias de empresa pública e de sociedade de economia mista.
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DESPACHO:
APENSE-SE AO PL-4806/2020.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei tem como objeto a exigência de autorização do Congresso Nacional para
alienação de subsidiárias de empresa pública e de sociedade de economia mista.
Art. 2º O §2º do art. 2º da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 2º. ..............................
............................................
§ 2º Depende de autorização legislativa a criação de subsidiárias de
empresa pública e de sociedade de economia mista, sua alienação, no
todo ou em parte, assim como a participação de qualquer delas em
empresa privada, cujo objeto social deve estar relacionado ao da
investidora, nos termos do inciso XX do art. 37 da Constituição Federal
................................................................ (NR)”
Art. 3º O art. 64 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, passa a vigorar acrescido de parágrafo
único com a seguinte redação:
“Art. 64. ..............................
............................................
Parágrafo único. Depende de autorização por lei específica a alienação,
no todo ou em parte, de subsidiárias constituídas pela PETROBRÁS,
nos termos do inciso XX do art. 37 da Constituição Federal
..............................................................(NR). “
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A Constituição Federal estabelece em seu art. 173 que a exploração direta da atividade
econômica pelo Estado brasileiro é permitida quando há imperativo da segurança nacional
ou relevante interesse coletivo. É o que acontece quando o Congresso Nacional autoriza a
criação de empresa pública e de sociedade de economia mista, como estabelece o art. 37, XIX,
da CF, de forma que essa exploração não pode ser abandonada por mera decisão administrativa.
A exploração direta da atividade econômica também é realizada pelas subsidiárias das
empresas públicas e das sociedades de economia mista, como estabelece o art. 173, §1º da
Constituição Federal, devendo sua criação e sua alienação ser regidas pelo mesmo rigor
procedimental.
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Afinal, a exigência de autorização legislativa não se relaciona com o estatuto jurídico e
a modalidade empresarial da entidade exploradora da atividade econômica, mas sim com os
bens jurídicos constitucionais protegidos por ele, quais sejam: a segurança nacional e relevante
interesse coletivo. Tanto é assim que o art. 37, XX da Constituição Federal prevê a necessidade
de autorização legislativa para criação de subsidiárias de empresas públicas e sociedades de
economia mista.
Destarte, se o juízo para criação é realizado também pelo Congresso Nacional, não
podem as subsidiárias serem alienadas sem controle do poder legislativo. Ademais, a
inexistência de tal regramento abre a possibilidade de o poder executivo utilizar as subsidiárias
para uma finalidade diversa da prevista para sua existência: a burla da exigência de autorização
legislativa para privatização de estatais. E isso não é apenas uma possibilidade, mas uma
realidade concreta, tanto que estamos presenciando a estratégia do governo federal de criar
subsidiárias da Petrobrás para vender, sem qualquer controle do poder legislativo, os ativos
dessa empresa, como bem apontou o Congresso Nacional na Reclamação nº 42.576:
[...] a Petrobras está instituindo empresas para alienar parte integrante
do seu patrimônio direto, e portanto desvirtuando a autorização legal
para a criação de novas subsidiárias com o objetivo de não submeter a
venda de seus ativos ao procedimento licitatório e autorização
legislativa, conforme determina o art. 37, inciso XXI, da CF, a Lei
13.303/16, bem como acórdão vinculante STF na ADI 5.624.
A prova do estratagema jurídico é confirmada pela própria Petrobras.
Em defesa prévia apresentada nos autos da Ação Popular nº 506262634.2019.4.02.5101, em trâmite perante a 32ª Vara Federal do Rio de
Janeiro [...]
Em face do exposto, apresentamos esta proposição para proteger o patrimônio público
da população brasileira.
Sala das Sessões, em

de

de 2020.

Deputada NATÁLIA BONAVIDES
(PT/RN)
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
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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 III
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
.............................................................................................................................................
CAPÍTULO VII
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Seção I
Disposições Gerais
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (“Caput” do
artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que
preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;
(Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade
do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Inciso com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma
vez, por igual período;
IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele
aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade
sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;
V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de
cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos
casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de
direção, chefia e assessoramento; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19,
de 1998)
VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;
VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei
específica; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas
portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender
a necessidade temporária de excepcional interesse público;
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art.
39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa
em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;
(Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
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XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos
públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato
eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória,
percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra
natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos
Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo,
o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio
dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco
centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério
Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos; (Inciso com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 41, de 2003)
XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não
poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;
XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias
para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público; (Inciso com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão
computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores; (Inciso com
redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são
irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II,
153, III, e 153, § 2º, I; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando
houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:
(“Caput” do inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões
regulamentadas; (Alínea com redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 2001)
XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange
autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e
sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público; (Inciso com redação dada
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XVIII - a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas
áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na
forma da lei;
XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a
instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei
complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação; (Inciso com redação dada
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XX - depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias
das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em
empresa privada;
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras
e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade
de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as
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exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações.
XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de
carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão
de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais,
na forma da lei ou convênio. (Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 42, de 2003)
§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo
constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos.
§ 2º A não-observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato
e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.
§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública
direta e indireta, regulando especialmente:
I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas
a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna,
da qualidade dos serviços;
II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de
governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII;
III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo,
emprego ou função na administração pública. (Parágrafo com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário,
na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer
agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de
ressarcimento.
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
§ 7º A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou
emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas.
(Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da
administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus
administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para
o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre:
I - o prazo de duração do contrato;
II - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e
responsabilidade dos dirigentes;
III - a remuneração do pessoal. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998)
§ 9º O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas e às sociedades de
economia mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral.
(Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes
do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública,
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ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos
em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. (Parágrafo acrescido pela
Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o
inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. (Parágrafo
acrescido pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
§ 12. Para os fins do disposto no inciso XI do caput deste artigo, fica facultado aos
Estados e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas
Constituições e Lei Orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos Desembargadores do
respectivo Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento
do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto
neste parágrafo aos subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores.
(Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
§ 13. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para
exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que
tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde
que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a
remuneração do cargo de origem. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 103, de
2019)
§ 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição
decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência
Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.
(Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)
§ 15. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de
pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do
art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social.
(Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)
Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no
exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições: (“Caput” do artigo com
redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de
seu cargo, emprego ou função;
II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função,
sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;
III - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários,
perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo
eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior;
IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo,
seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por
merecimento;
V - na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social,
permanecerá filiado a esse regime, no ente federativo de origem. (Inciso com redação dada
pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)
.............................................................................................................................................
TÍTULO VII
DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA
CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA
.............................................................................................................................................
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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
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.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

LEI Nº 13.303, DE 30 DE JUNHO DE 2016
Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa
pública, da sociedade de economia mista e de
suas subsidiárias, no âmbito da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
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O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS ÀS EMPRESAS PÚBLICAS
E ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
..............................................................................................................................................
Art. 2º A exploração de atividade econômica pelo Estado será exercida por meio de
empresa pública, de sociedade de economia mista e de suas subsidiárias.
§ 1º A constituição de empresa pública ou de sociedade de economia mista
dependerá de prévia autorização legal que indique, de forma clara, relevante interesse coletivo
ou imperativo de segurança nacional, nos termos do caput do art. 173 da Constituição Federal.
§ 2º Depende de autorização legislativa a criação de subsidiárias de empresa pública
e de sociedade de economia mista, assim como a participação de qualquer delas em empresa
privada, cujo objeto social deve estar relacionado ao da investidora, nos termos do inciso XX
do art. 37 da Constituição Federal.
§ 3º A autorização para participação em empresa privada prevista no § 2º não se
aplica a operações de tesouraria, adjudicação de ações em garantia e participações autorizadas
pelo Conselho de Administração em linha com o plano de negócios da empresa pública, da
sociedade de economia mista e de suas respectivas subsidiárias.
Art. 3º Empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito
privado, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é
integralmente detido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios.
Parágrafo único. Desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade
da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, será admitida, no capital da empresa
pública, a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de
entidades da administração indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

LEI Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997
Dispõe sobre a política energética nacional, as
atividades relativas ao monopólio do petróleo,
institui o Conselho Nacional de Política
Energética e a Agência Nacional do Petróleo e
dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
..............................................................................................................................................
CAPÍTULO IX
DA PETROBRÁS
..............................................................................................................................................
Art. 64. Para o estrito cumprimento de atividades de seu objeto social que integrem
a indústria do petróleo, fica a PETROBRÁS autorizada a constituir subsidiárias, as quais
poderão associar-se, majoritária ou minoritariamente, a outras empresas.
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Art. 65. A PETROBRÁS deverá constituir uma subsidiária com atribuições
específicas de operar e construir seus dutos, terminais marítimos e embarcações para transporte
de petróleo, seus derivados e gás natural, ficando facultado a essa subsidiária associar-se,
majoritária ou minoritariamente, a outras empresas.
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 5.455, DE 2020
(Do Sr. Jesus Sérgio)
Altera o art. 3º da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, para
salvaguardar do Programa Nacional de Desestatização – PND, a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT).

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-3091/2019.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º Não se aplicam os dispositivos desta Lei ao Banco do
Brasil S.A., à Caixa Econômica Federal, à Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos (ECT), e às 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 à alienação das
referidas participações”.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Os Correios tiveram sua origem no Brasil em 25 de janeiro de 1663, com
a criação do Correio-Mor no Rio de Janeiro, embora a capital da colônia
fosse Salvador. Em 1931 o decreto 20.859, de 26 de dezembro de 1931 funde a
Diretoria Geral dos Correios com a Repartição Geral dos Telégrafos e cria
o Departamento dos Correios e Telégrafos. A Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos (ECT) foi criada a 20 de março de 1969, como empresa pública vinculada
ao Ministério das Comunicações mediante a transformação da autarquia federal que
era, então, Departamento de Correios e Telégrafos (DCT). A mudança não
representou apenas uma troca de sigla, foi seguida por uma transformação profunda
no modelo de gestão do setor postal brasileiro, tornando-o mais eficiente.
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Com um histórico secular de serviços prestados à população brasileira,
os Correios conquistou a confiança da sociedade pela fidelidade do serviço prestado,
pelas tarifas acessíveis à maioria dos brasileiros e se tornou uma das maiores
empresas do setor em todo o mundo. Essa conquista se deve aos trabalhadores que
construíram esse capital financeiro e moral.
Cabe destacar que entre todas as empresas do governo federal, os
trabalhadores dos Correios possuem, em média, a menor remuneração. Um carteiro
ou atendente tem um salário inicial de menos de dois mil reais. Este é o resultado da
determinação da atual direção da empresa e de decisões semelhantes de direções
anteriores em precarizar ainda mais a relação trabalhista, diminuir o quadro funcional
e fechar agências para ampliar os lucros a qualquer custo, preparando o processo de
privatização.
Longe do drama enfrentado pelos servidores dos Correios, os cidadãos
que dependem dos serviços da ECT em todos os municípios, sobretudo nos mais
distantes dos grandes centros, como é o caso do meu estado, o Acre, sofrem com
agências fechadas, diminuição de servidores e atrasos na entrega das
correspondências. Em centenas de cidades brasileiras a empresa de Correios serve
de meio de transporte de mercadorias, medicamentos, e é a única agencia bancária
onde o comércio local e aposentados movimentam a economia da cidade por meio do
banco postal. Durante a pandemia do coronavírus, até material escolar e toda a
relação da escola com o aluno foi intermediada pela empresa.
Segundo reportagem do jornal Valor Econômico, de 25/11/2020,
intitulada “Correios devem ter lucro bilionário no ano”, a Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos (ECT) caminha para um lucro bilionário neste ano de 2020 e
deve ter seu melhor resultado pelo menos desde 2012.
De acordo com a matéria do jornal, “o balanço preliminar de janeiro a
setembro está positivo em R$ 836,5 milhões. A chegada do último trimestre, quando
o faturamento dos Correios tradicionalmente aumenta por causa das encomendas
relacionadas à Black Friday e ao Natal, aumentam as chances de um lucro superior a
R$ 1 bilhão”.
O resultado parcial já elimina boa parte das perdas com a greve de 35
dias dos funcionários da ECT. A paralisação terminou no dia 22 de setembro.
Quase metade das receitas atuais da empresa provém de encomendas
expressas. A companhia postal detém 44% do mercado brasileiro, que já é aberto à
concorrência nesse segmento, e a pandemia de covid-19 gerou uma explosão do ecommerce. A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (Abcomm) projeta
crescimento em torno de 30% para o ano de 2020.
Para o ex-conselheiro Marcos César, a perspectiva de lucro bilionário
neste ano demonstra que os Correios têm capacidade de enfrentar o desafio de
modernização e enfraquece o discurso de que a estatal corre o risco de tornar-se
dependente do Tesouro Nacional. Um dos requisitos para que isso ocorra é a
repetição de prejuízo por dois anos seguidos.
Por meio deste projeto de lei, buscamos impedir que A Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos seja privatizada, incluindo-a na relação de
empresas federais às quais não se aplicam os dispositivos da Lei nº 9.491/1997, que
trata do Programa Nacional de Desestatização.
Acrescentamos que a privatização ainda gera o risco de que a empresa
privada adquirente entre em dificuldades financeiras e prejudique sobremaneira toda
a sociedade brasileira, pela incapacidade de manter seus serviços adequados.
Mesmo que, posteriormente, ocorra uma intervenção do governo federal e uma
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reestatização, o lapso temporal inerente ao processo é capaz de trazer danos
irreversíveis aos brasileiros e aos municípios que dependem dos serviços dos
Correios.
Assim, por todas as razões aqui expostas e com o objetivo de
interromper o processo de privatização dos Correios que deverá causar significativos
danos à população e à economia dos municípios mais distantes do centro-sul do país,
com prováveis fechamentos de agências, demissões de trabalhadores e pelas razões
já expostas anteriormente, contamos com o apoio dos colegas parlamentares para
sua rápida aprovação, dada a urgência requerida, uma vez que, segundo a imprensa,
o ministro da Economia coloca a privatização dos Correios como uma prioridade do
atual governo.
Sala das Sessões, em 9 de dezembro de 2020.

JESUS SÉRGIO
Deputado Federal – PDT/AC
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 9.491, DE 9 DE SETEMBRO DE 1997
Altera procedimentos relativos ao Programa
Nacional de Desestatização, revoga a Lei nº
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. 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
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 2728-A/1989

268

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)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

DECRETO Nº 20.859, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1931
(Revogado pelo Decreto de 12 de fevereiro de 1991)
Cria o Departamento dos Correios e Telégrafos
pela fusão da Diretoria Geral dos Correios com
a Repartição Geral dos Telégrafos e aprova o
regulamento
da
nova
organização
administrativa
O Chefe do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, usando
das atribuições que lhe confere o art. 1º do decreto n. 19.398, de 11 de novembro de 1930, e
Considerando que é imprescindivel a reorganização dos serviços de Correios e
Telégrafos como medida de aperfeiçoamento e para que atendam com eficiência aos interesses
do público;
Considerando que, antes da remodelação dos serviços técnicos, convem atender à
nova disposição do orgão administrativo;
Considerando que a fusão desses dois serviços se impõe, não só como medida
econômica na administração dos negócios do Estado, como tambem pelas vantagens
decorrentes da sua execução em conjunto;
Considerando que em decretos anteriores já foram determinadas medidas
preliminares para a instalação dos dois serviços em comum;
Decreta:
Art. 1º Fica criado o Departamento dos Correios e Telégrafos, imediatamente
subordinado ao ministro da Viação e Obras Públicas.
Art. 2º O Departamento terá a seu cargo a fiscalização e a execução dos serviços
de Correios e Telégrafos e será constituido pelas atuais repartições que os executam, as quais
ficam fundidas de acordo com o regulamento aprovado por este decreto e que com ele baixa,
assinado pelo ministro de Estado dos Negócios da Viação e Obras Públicas;
Art. 3º A execução dos serviços, de acordo com o estabelecido no regulamento a
que se refere o artigo anterior, será iniciada em 1 de janeiro de 1932.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 1931, 110º da Independência e 43º da República.
GETÚLIO VARGAS
José Americo de Almeida
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PROJETO DE LEI N.º 5.590, DE 2020
(Do Sr. André Figueiredo)
Altera a Lei nº 9.491, de 9 de agosto de 1997, que “Altera procedimentos
relativos ao Programa Nacional de Desestatização, revoga a Lei n° 8.031,
de 12 de abril de 1990, e dá outras providências”.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-309/2020.
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PROJETO DE LEI Nº

PL n.5590/2020

Lei 94191

Apresentação: 18/12/2020 12:03 - Mesa

270

, DE 2020

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 9.491, de 9 de agosto de 1997, que
“Altera procedimentos relativos ao Programa Nacional de Desestatização,
revoga a Lei n° 8.031, de 12 de abril de 1990, e dá outras providências”.
Art. 2º O artigo 3º da Lei nº 9.491, de 9 de agosto de 1997, passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º. Não se aplicam os dispositivos desta Lei:

I - ao Banco do Brasil S.A.;
II - à Caixa Econômica Federal;
III - ao Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO);
IV - à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência
Social (DATAPREV);
V - à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT);
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*CD202474523700*

Altera a Lei nº 9.491, de 9 de
agosto
de
1997,
que
“Altera
procedimentos relativos ao Programa
Nacional de Desestatização, revoga a
Lei n° 8.031, de 12 de abril de 1990, e
dá outras providências”.

Documento eletrônico assinado por André Figueiredo (PDT/CE), através do ponto SDR_56089,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
LexEditda Mesa n. 80 de 2016.

(Do Senhor André Figueiredo)

a) exerçam atividades de competência exclusiva da União, de que
tratam os incisos X, XI e XXIII do art. 21 e a alínea "c" do inciso I
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VI - a empresas públicas ou sociedades de economia mista que:
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do art. 159 e o art. 177 da Constituição Federal;
b) prestem serviços públicos nos termos do artigo 175 da
Constituição.” (NR)

O Supremo Tribunal Federal vem afirmando, em controle abstrato de
constitucionalidade, a constitucionalidade da Lei Federal nº 9.491/1997, no
entanto, sempre tendo como premissa sua aplicação a empresas públicas e
sociedades de economia mista que explorem atividade econômica em sentido
estrito (CF, art. 173).
Cuida-se, nesse sentido, das estatais pelas quais o Estado intervém na
economia apenas excepcionalmente, como preceitua o artigo 173 da
Constituição Federal, ou seja, quando estão presentes os imperativos de
relevante interesse coletivo ou de segurança nacional.
Nesse sentido, na ADI nº 3.577 (Rel. Min. Dias Toffoli, julgada em
14/02/2020), impugnava-se, especificamente, a desestatização de instituição
financeira bancária estadual (Medida Provisória nº 2.192-70/2001), que é
atividade por natureza inerente à livre iniciativa, tendo o Tribunal decidido pela
constitucionalidade de lei genérica para autorizar a desestatização.
Há estatais, todavia, que estão fora da atividade econômica em sentido
estrito, pois prestam serviço público, com base no artigo 175 da Constituição,
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*CD202474523700*

JUSTIFICATIVA

Documento eletrônico assinado por André Figueiredo (PDT/CE), através do ponto SDR_56089,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
LexEditda Mesa n. 80 de 2016.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

que exercem atividades de competência exclusiva da União, de que tratam os
incisos X, XI e XXIII do art. 21 e a alínea "c" do inciso I do art. 159 e o art. 177
da Constituição Federal.
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não no 173. É o caso, por exemplo, do Serpro e da Dataprev, bem como das
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A atual redação do artigo 3º da Lei Federal nº 9.491/1997 contempla
apenas parte dessa exceção, razão pela qual este Projeto de Lei explicita
Correios, bem como a todas as outras estatais que, por força de lei, prestem
serviços públicos nos termos do artigo 175 da Constituição.
Por essas razões, e considerando, ainda, a necessidade de resguardar
a autoridade do Poder Legislativo, tendo em vista que o lugar da discussão
acerca da desestatização de estatais prestadoras de serviço público é o
Congresso Nacional, parece a bom tempo, senão urgente, a discussão da
proposta legislativa que se submete à consideração, a que se espera o apoio e
a aprovação.
Sala das Sessões, em

André Figueiredo

*CD202474523700*

Deputado Federal (PDT/CE)
Assinado Digitalmente

Documento eletrônico assinado por André Figueiredo (PDT/CE), através do ponto SDR_56089,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
LexEditda Mesa n. 80 de 2016.

pormenorizadamente a vedação de sua aplicação ao Serpro, à Dataprev e aos
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 9.491, DE 9 DE SETEMBRO DE 1997
Altera procedimentos relativos ao Programa
Nacional de Desestatização, revoga a Lei nº
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
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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
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)
§ 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 de 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 mais bem 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;
IV - proclamado o resultado do certame, o objeto será adjudicado ao vencedor nas
condições técnicas e econômicas por ele ofertadas. (Parágrafo acrescido pela Medida
Provisória nº 735, de 22/6/2016, convertida e com redação dada pela Lei nº 13.360, de
17/11/2016)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 5.623, DE 2020
(Do Sr. Jesus Sérgio)
Altera o art. 3º da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, para
salvaguardar do Programa Nacional de Desestatização – PND, a Centrais
Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras).

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-3091/2019.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º Não se aplicam os dispositivos desta Lei ao Banco do
Brasil S.A., à Caixa Econômica Federal, à Centrais Elétricas
Brasileiras S.A. (Eletrobras) e à 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 à alienação das
referidas participações.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A criação da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) foi proposta
em 1954 pelo presidente Getúlio Vargas. O projeto enfrentou grande oposição e só foi
aprovado após sete anos de tramitação no Congresso Nacional. Em 25 de abril de
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1961, o presidente Jânio Quadros assinou a Lei 3.890-A, autorizando a União a
constituir a Eletrobras. A instalação da empresa ocorreu oficialmente no dia 11 de
junho de 1962, em sessão solene do Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica
(CNAEE), no Palácio Laranjeiras, no Rio de Janeiro, com a presença do presidente
João Goulart.
A Eletrobras recebeu a atribuição de promover estudos, projetos de
construção e operação de usinas geradoras, linhas de transmissão e subestações
destinadas ao suprimento de energia elétrica do país. A nova empresa passou a
contribuir decisivamente para a expansão da oferta de energia elétrica e o
desenvolvimento do país.
Entre as mais lucrativas empresas estatais do país, a Eletrobras está na
mira da privatização pelo governo Bolsonaro. Vender a empresa significa perder a
soberania nacional no campo da energia. A estatal de energia sozinha, injetou cerca
de R$ 23 bilhões na economia nos últimos dois anos. Com a privatização, o governo
prevê captar apenas R$ 12 bilhões, um péssimo negócio, segundo especialistas.
Como afirma o engenheiro eletricista Ikaro de Sousa, diretor da
Associação dos Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobras (Aesel), “o setor
elétrico não é um setor qualquer. A gente está tratando de um insumo básico. 99% da
população brasileira utiliza esse insumo. Praticamente todos os setores produtivos
estão relacionados à eletricidade. É um insumo tanto para qualidade de vida da
população como para o próprio funcionamento da economia”.
Os números não sustentam os planos do governo federal. Do ponto de
vista fiscal, a privatização da Eletrobras é irrelevante. Apenas para este ano, a
projeção de déficit já está na casa dos 877 bilhões de reais. O governo prevê arrecadar
cerca de 12,5 bilhões de reais com a venda da empresa. Ou seja, o Brasil abriria mão
de sua soberania energética e, em troca, não cobriria sequer uma semana do rombo
nas contas públicas. É bom ressaltar que, ao longo dos últimos 20 anos, a Eletrobras
pagou mais de 15 bilhões de reais à União em dividendos.
Usar a proteção aos mais pobres como argumento para vender a estatal
carece de lógica. O dinheiro da privatização é um evento único e não teria utilidade,
por exemplo, para um programa permanente de distribuição de renda, como diz
pretender o governo na tentativa de reciclar o Bolsa Família. Além disso, sobram
estudos mostrando que a privatização vai acarretar aumento na conta de luz.
A Eletrobras é uma empresa lucrativa. Tem baixo endividamento e conta
com cerca de 15 bilhões de reais em caixa. São recursos disponíveis para
investimento em obras no setor elétrico, na produção de energia limpa e barata, e com
capacidade de gerar emprego e renda. Este sim é um destino moderno para a
Eletrobras, em sintonia com os tempos que vivemos. Privatizar, neste caso, é arcaico.
Não há qualquer garantia de que uma Eletrobras controlada pelo capital
estrangeiro vá optar pelo caminho do investimento no País, deixando de enviar ao
exterior os lucros obtidos à custa do consumidor brasileiro. O setor privado está
cauteloso diante das incertezas no Brasil e no mundo, e investimentos têm sido
adiados. A ABDIB (Associação Brasileira da Indústria de Base e Infraestrutura) afirma
que, diante desse quadro de dificuldade, cresce a “importância de recuperar o
investimento público, até o momento em que os agentes privados enxerguem com
mais clareza um horizonte de segurança para investir”.
O Brasil não pode abrir mão de uma empresa estratégica para seu
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desenvolvimento e soberania, abrindo mão do controle estatal nacional para colocar
nas mãos de estatal de outro país.
Por meio deste projeto de lei, buscamos impedir que essa empresa
imprescindível para o desenvolvimento nacional e nossa soberania, seja privatizada,
incluindo-a na relação de empresas federais às quais não se aplicam os dispositivos
da Lei nº 9.491/1997, que trata do Programa Nacional de Desestatização.
Acreditamos na relevância da presente proposição e que deve ser
aprovada pelo Congresso Nacional, pelas razões que passamos a descrever com
informações oficiais publicadas na página web da empresa, no endereço:
https://eletrobras.com/pt/Paginas/Home.aspx.
O governo brasileiro controla grande parte dos sistemas de geração e
transmissão de energia elétrica do Brasil por intermédio das subsidiárias Eletrobras
Amazonas GT, Eletrobras CGT Eletrosul, Eletrobras Chesf, Eletrobras Eletronorte,
Eletrobras Eletronuclear e Eletrobras Furnas. Além de principal acionista dessas
empresas, a Eletrobras é proprietária em nome do governo brasileiro, de metade do
capital de Itaipu Binacional.
A empresa estatal também controla o Centro de Pesquisas de Energia
Elétrica (Eletrobras Cepel) e a Eletrobras Participações S.A. (Eletrobras Eletropar).
Em 2008, a Eletrobras iniciou seu processo de internacionalização,
realizando os primeiros estudos sobre aproveitamentos hidrelétricos, linhas de
transmissão e geração de energia renovável no continente americano. Hoje, a sua
atuação internacional está focada na integração elétrica da América Latina,
minimizando riscos ambientais e utilizando fontes renováveis de energia, tendo em
vista o relevante potencial hidrelétrico da região.
Como consequência do processo de internacionalização, entrou em
operação o parque eólico Artilleros (65 MW), localizado no Departamento de Colônia,
no Uruguai. O parque foi inaugurado em 2015 e é fruto da associação, na Sociedade
de Propósito Específico (SPE) uruguaia Rouar S.A., entre a empresa brasileira e a
Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE).
Desde a década de 70, a Eletrobras vem atuando junto aos países
vizinhos no desenvolvimento de projetos binacionais. Dentre esses projetos se
destaca o acordo entre o Brasil e o Paraguai que deu início à construção da usina
hidrelétrica Itaipu, com 14.000 MW de capacidade instalada.
Líder mundial em geração de energia limpa e renovável, Itaipu teve uma
produção histórica de 103.098.366 MWh em 2016, contribuindo para reduzir o uso de
termelétricas e promovendo a utilização de energia mais barata.
A Eletrobras está realizando estudos para a instalação de duas usinas
hidrelétricas no rio Uruguai, na fronteira do Brasil com a Argentina, em cooperação
com a empresa argentina Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. (Ebisa).
Resultado dessa bem sucedida experiência com projetos binacionais, a
estatal brasileira firmou parceria em 2016 com a empresa boliviana Ende, com o
objetivo de realizar investimentos conjuntos para a comercialização de energia e a
construção de hidrelétrica binacional no rio Madeira.
Além desses empreendimentos, a Eletrobras opera linhas de
transmissão que interligam o Brasil com a Argentina, com o Uruguai e com a
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Venezuela.
Em 2016, entrou em operação uma nova interligação entre Brasil
e Uruguai, com capacidade de 500 MW, conectando o município de Candiota, no Rio
Grande do Sul, e o balneário de Punta del Leste, no Uruguai.
A Eletrobras também participa de estudos para o desenvolvimento do
projeto Arco Norte, iniciativa que prevê a construção de uma linha de transmissão de
aproximadamente 1.800 quilômetros de extensão, passando pelo Brasil, Suriname,
Guiana e Guiana Francesa. Essa interconexão garantirá o transporte da energia
gerada por novos empreendimentos de geração da região e conta com o apoio do
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Estamos falando da maior empresa brasileira de geração de energia
elétrica. A estatal produziu 185 milhões de MWh em 2019, o suficiente para atender a
mais de 1/3 do consumo anual de eletricidade no país.
Sua capacidade instalada atingiu 51.143 MW em 2019, o que representa
30% do total instalado no Brasil. Do total dessa capacidade instalada, cerca de 96%
vêm de fontes limpas, com baixa emissão de gases de efeito estufa.
Entre as 48 usinas hidrelétricas, 12 termelétricas a gás natural, óleo e
carvão, duas termonucleares, 62 usinas eólicas e uma usina solar, próprias ou em
parcerias, distribuídas por todo território nacional, estão alguns dos maiores
empreendimentos no Brasil e no mundo, além de projetos estruturantes e pioneiros
no país.
Assim, por todas as razões aqui expostas e com o objetivo de
interromper o processo de privatização da Eletrobras, que deverá causar significativos
danos à população, à economia e ao desenvolvimento do nosso país, bem como aos
trabalhadores dessa estatal, contamos com o apoio dos colegas parlamentares para
sua rápida aprovação, dada a urgência requerida, uma vez que, segundo a imprensa,
o ministro da Economia tem colocado a desestatização da empresa como alta
prioridade do atual governo.
Sala das Sessões, em 21 de dezembro de 2020.
JESUS SÉRGIO
Deputado Federal – PDT/AC
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 9.491, DE 9 DE SETEMBRO DE 1997
Altera procedimentos relativos ao Programa
Nacional de Desestatização, revoga a Lei nº
8.031, de 12 de abril de 1990, e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
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Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
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)
§ 4º O edital de licitação poderá prever a inversão da ordem das fases de habilitação
e julgamento, hipótese em que:
I - encerrada a fase de classificação das propostas ou de 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 mais bem 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;
IV - proclamado o resultado do certame, o objeto será adjudicado ao vencedor nas
condições técnicas e econômicas por ele ofertadas. (Parágrafo acrescido pela Medida
Provisória nº 735, de 22/6/2016, convertida e com redação dada pela Lei nº 13.360, de
17/11/2016)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 3.890-A, DE 25 DE ABRIL DE 1961
Autoriza a União a constituir a empresa
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Centrais Elétricas Brasileiras S. A.
ELETROBRÁS, e dá outras providências.

-

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DA CONSTITUIÇÃO DA ELETROBRÁS
Art. 1º Fica a União autorizada a constituir, na forma desta Lei, uma sociedade por
ações que se denominará Centrais Elétricas Brasileiras S. A., e usará a abreviatura
ELETROBRÁS para a sua razão social.
Art. 2º A ELETROBRÁS terá por objeto a realização de estudos, projetos,
construção e operação de usinas produtoras e linhas de transmissão e distribuição de energia
elétrica, bem como a (VETADO) celebração dos atos de comércio decorrentes dessas
atividades.
§ 1º (VETADO).
§ 2º Enquanto não for aprovado o Plano Nacional de Eletrificação, a empresa
poderá executar empreendimentos com o objetivo de reduzir a falta de energia elétrica nas
regiões em que a demanda efetiva ultrapasse as disponibilidades da capacidade firme dos
sistemas existentes, ou seja em vias de ultrapassá-la, (VETADO).
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 443, DE 2021
(Do Sr. João Daniel)
Altera a Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016, para dispor sobre a
necessidade de autorização legislativa nos processos de
redimensionamento de estrutura organizacional das empresas públicas e
sociedades de economia mista, na forma que especifica.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-4806/2020.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os §§ 2° e 3° do art. 2° da Lei n° 13.303, de 30 de junho de
2016, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2°..........................................................................................
§ 1°...............................................................................................
§ 2° Depende de autorização legislativa:
I - a criação de subsidiárias de empresa pública e de sociedade de
economia mista, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada,
cujo objeto social deve estar relacionado ao da investidora, nos termos do inciso XX
do art. 37 da Constituição Federal;
II – o redimensionamento de estrutura organizacional que envolva,
especialmente, diminuição da prestação de serviços ao púbico, bem como

Documento eletrônico assinado por João Daniel (PT/SE), através do ponto SDR_56179,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Altera a Lei n° 13.303, de 30 de junho de
2016, para dispor sobre a necessidade de
autorização legislativa nos processos de
redimensionamento de estrutura organizacional
das empresas públicas e sociedades de economia
mista, na forma que especifica.

de economia mista e de suas respectivas subsidiárias:
a) Banco do Brasil S.A.;
b) Caixa Econômica Federal;
Câmara dos Deputados │Anexo IV – 6° andar - Gabinete 605 - 70160900 - Brasília DF
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programas de demissão voluntária das seguintes empresas públicas ou sociedades

c) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social –
BNDES;
d) Banco do Nordeste; e
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e) Banco da Amazônia S.A.
§ 3° A autorização para participação em empresa privada prevista no
inciso I do § 2º não se aplica a operações de tesouraria, adjudicação de ações em
garantia e participações autorizadas pelo Conselho de Administração em linha com

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
Segundo dados divulgados pelo Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), no dia 11/01/2021, o Banco do
Brasil anunciou um plano de “Reorganização Institucional” com o objetivo de
adequar a organização para o novo contexto do Sistema Financeiro Nacional,
marcado, de acordo com o BB, por aumento da concorrência, redução dos spreads
e das receitas de tarifas, entrada de novos participantes no mercado financeiro,
taxas de juros básica no patamar mínimo histórica, avanço tecnológico e mudança
no comportamento dos clientes.
Conforme a publicação, estão previstos fechamentos ou alterações
de modelo em 870 postos de atendimento no Brasil, conforme indicação a seguir:
-“Desativação de 361 unidades, sendo 112 agências, 7 escritórios e
242 Postos de Atendimento (PA).
- Conversão de 243 agências em PA e outros 8 PA serão
transformados em agências.
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respectivas subsidiárias.” (NR)

Documento eletrônico assinado por João Daniel (PT/SE), através do ponto SDR_56179,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

o plano de negócios da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas

- Transformação de 145 unidades de negócios em Lojas BB, sem a
oferta de guichês de caixa, com maior vocação para assessoria e relacionamento.
- Relocalização compartilhada de 85 unidades de negócios.
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- Criação de 28 unidades de negócios, sendo 14 Agências
Especializadas Agro e 14 Escritórios Leve Digital (unidades especializadas no
atendimento a clientes com maturidade digital), com aproveitamento de espaços
existentes, não envolvendo contratação ou locação de novos imóveis.” (Fato

programas de desligamento incentivado voluntário com expectativa de 5 mil
desligamentos: o Programa de Adequação de Quadros (PAQ), que tem o objetivo
de “otimizar a distribuição da força de trabalho, equacionando as situações de vagas
e excessos nas Unidades do banco” e o Programa de Desligamento Extraordinário
(PDE), cujo público-alvo serão todos os funcionários do BB que atenderem aos prérequisitos estabelecidos.
Ora, processos dessa envergadura sem qualquer tipo de debate
mais aberto, além contrariar o princípio democrático, vai de encontro a mandamento
constitucional (art. 173), segundo o qual, ressalvados os casos previstos na
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.
O Estado não pode se furtar de estar presente em atuação social tão
relevante, especialmente, o fomento ao nosso desenvolvimento nacional, sem que
os representantes do povo, legitimamente eleitos, debatam o tema de forma aberta e
democrática.
Dessa forma, este Projeto de Lei, ao exigir autorização legislativa
para processos de redimensionamento estrutural das empresas estatais que
especifica, busca evitar o desmonte, de forma açodada, em total prejuízo à
população, como este noticiado para o Banco do Brasil.
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Além das mudanças mencionadas acima, serão implementados dois

Documento eletrônico assinado por João Daniel (PT/SE), através do ponto SDR_56179,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Relevante divulgado pelo Banco do Brasil em 11/01/2021)

Nos termos ora propostos, dependerá de autorização legislativa o
redimensionamento de estrutura organizacional que envolva, especialmente,
diminuição da prestação de serviços ao púbico, bem como programas de demissão
voluntária das seguintes empresas públicas ou sociedades de economia mista e de
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suas respectivas subsidiárias: Banco do Brasil S.A.; Caixa Econômica Federal;
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES; Banco do
Nordeste; e Banco da Amazônia S.A.
Convictos do acerto da tal medida, contamos com o apoio dos

de fevereiro de 2021.

Deputado JOÃO DANIEL
PT/SE
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Sala das Sessões, em

Documento eletrônico assinado por João Daniel (PT/SE), através do ponto SDR_56179,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

nobres pares para a aprovação integral deste Projeto de Lei.
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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 VII
DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA
CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA
.......................................................................................................................................................
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.
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§ 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
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.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 13.303, DE 30 DE JUNHO DE 2016
Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa
pública, da sociedade de economia mista e de
suas subsidiárias, no âmbito da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS ÀS EMPRESAS PÚBLICAS
E ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade
de economia mista e de suas subsidiárias, abrangendo toda e qualquer empresa pública e
sociedade de economia mista da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que
explore atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de
serviços, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União ou
seja de prestação de serviços públicos.
§ 1º O Título I desta Lei, exceto o disposto nos arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 11, 12
e 27, não se aplica à empresa pública e à sociedade de economia mista que tiver, em conjunto
com suas respectivas subsidiárias, no exercício social anterior, receita operacional bruta inferior
a R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais).
§ 2º O disposto nos Capítulos I e II do Título II desta Lei aplica-se inclusive à
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empresa pública dependente, definida nos termos do inciso III do art. 2º da Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000, que explore atividade econômica, ainda que a atividade
econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União ou seja de prestação de serviços
públicos.
§ 3º Os Poderes Executivos poderão editar atos que estabeleçam regras de
governança destinadas às suas respectivas empresas públicas e sociedades de economia mista
que se enquadrem na hipótese do § 1º, observadas as diretrizes gerais desta Lei.
§ 4º A não edição dos atos de que trata o § 3º no prazo de 180 (cento e oitenta) dias
a partir da publicação desta Lei submete as respectivas empresas públicas e sociedades de
economia mista às regras de governança previstas no Título I desta Lei.
§ 5º Submetem-se ao regime previsto nesta Lei a empresa pública e a sociedade de
economia mista que participem de consórcio, conforme disposto no art. 279 da Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976, na condição de operadora.
§ 6º Submete-se ao regime previsto nesta Lei a sociedade, inclusive a de propósito
específico, que seja controlada por empresa pública ou sociedade de economia mista abrangidas
no caput.
§ 7º Na participação em sociedade empresarial em que a empresa pública, a
sociedade de economia mista e suas subsidiárias não detenham o controle acionário, essas
deverão adotar, no dever de fiscalizar, práticas de governança e controle proporcionais à
relevância, à materialidade e aos riscos do negócio do qual são partícipes, considerando, para
esse fim:
I - documentos e informações estratégicos do negócio e demais relatórios e
informações produzidos por força de acordo de acionistas e de Lei considerados essenciais para
a defesa de seus interesses na sociedade empresarial investida;
II - relatório de execução do orçamento e de realização de investimentos
programados pela sociedade, inclusive quanto ao alinhamento dos custos orçados e dos
realizados com os custos de mercado;
III - informe sobre execução da política de transações com partes relacionadas;
IV - análise das condições de alavancagem financeira da sociedade;
V - avaliação de inversões financeiras e de processos relevantes de alienação de
bens móveis e imóveis da sociedade;
VI - relatório de risco das contratações para execução de obras, fornecimento de
bens e prestação de serviços relevantes para os interesses da investidora;
VII - informe sobre execução de projetos relevantes para os interesses da
investidora;
VIII - relatório de cumprimento, nos negócios da sociedade, de condicionantes
socioambientais estabelecidas pelos órgãos ambientais;
IX - avaliação das necessidades de novos aportes na sociedade e dos possíveis riscos
de redução da rentabilidade esperada do negócio;
X - qualquer outro relatório, documento ou informação produzido pela sociedade
empresarial investida considerado relevante para o cumprimento do comando constante do
caput.
Art. 2º A exploração de atividade econômica pelo Estado será exercida por meio de
empresa pública, de sociedade de economia mista e de suas subsidiárias.
§ 1º A constituição de empresa pública ou de sociedade de economia mista
dependerá de prévia autorização legal que indique, de forma clara, relevante interesse coletivo
ou imperativo de segurança nacional, nos termos do caput do art. 173 da Constituição Federal.
§ 2º Depende de autorização legislativa a criação de subsidiárias de empresa pública
e de sociedade de economia mista, assim como a participação de qualquer delas em empresa
privada, cujo objeto social deve estar relacionado ao da investidora, nos termos do inciso XX
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do art. 37 da Constituição Federal.
§ 3º A autorização para participação em empresa privada prevista no § 2º não se
aplica a operações de tesouraria, adjudicação de ações em garantia e participações autorizadas
pelo Conselho de Administração em linha com o plano de negócios da empresa pública, da
sociedade de economia mista e de suas respectivas subsidiárias.
Art. 3º Empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito
privado, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é
integralmente detido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios.
Parágrafo único. Desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade
da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, será admitida, no capital da empresa
pública, a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de
entidades da administração indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 461, DE 2021
(Do Sr. Kim Kataguiri)
Altera a Lei 9.491 de 1997 a fim de incluir o Banco do Brasil no Programa
Nacional de Desestatização

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-3091/2019.
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Projeto de Lei nº

de 2021

(do deputado federal Kim Kataguiri - DEM-SP)
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Altera a Lei 9.491 de
1997 a fim de incluir o
Banco

do

Brasil

no

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º - O art. 3º da Lei 9.491 de 1997 passa a viger com a seguinte redação:
“Art. 3º. Não se aplicam os dispositivos desta Lei à Caixa
Econômica

Federal

e

às

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

à

alienação

das

referidas

participações.” (NR)
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
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A Lei 9.491 de 1997 trata do Programa Nacional de Desestatização. Tal Lei permite
a privatização de diversas empresas públicas e sociedades de economia mista sem
necessidade de autorização legislativa específica, o que está de acordo com a atual
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que entende que a autorização legislativa para

Econômica Federal e entidades relacionadas aos monopólios da União, previstos no art.
177 da Constituição Federal. Como tais entidades estão excluídas da autorização genérica
para privatização previsto na Lei 9.491, a sua privatização depende de autorização
específica.
O presente projeto de lei altera o art. 3º da Lei 9.491, a fim de excluir a menção feita
ao Banco do Brasil no art. 3º da referida Lei. Assim, o Banco do Brasil não mais figurará
entre as entidades excluídas do escopo da Lei 9.491, o que possibilitará ao governo
promover a sua imediata privatização sem necessidade de autorização legislativa
específica, bastando a aprovação do Conselho Nacional de Desestatização (CND).
O Banco do Brasil S.A. é sociedade de economia mista, com ações negociadas na
Bolsa. A realização da sua privatização é muito mais simples do que a privatização de
outros bancos públicos, porque ele não tem nenhuma peculiaridade que dificulte sua
privatização, tal e qual ocorre com a Caixa Econômica Federal, que faz parte do sistema
nacional de habitação e controla as loterias.
Não ignoro o fato de que a Lei 4.595 de 1964 (que, apesar de formalmente ordinária,
foi recepcionada como Lei Complementar pelo art. 192 da Constituição Federal de 1988) dá
ao Banco do Brasil o papel de instrumento de execução da política creditícia e financeira do
Governo Federal. Evidentemente, com a privatização do Banco do Brasil, o governo deverá
enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei complementar que reforma a Lei 4.595, a
fim de retirar o Banco do Brasil de tal papel. Creio, porém, que convém que isto seja feito
por um projeto de lei complementar de iniciativa do Poder Executivo, que pode enviá-lo ao
Congresso Nacional durante o procedimento de privatização.
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O art. 3º da referida Lei, porém, exclui do seu escopo o Banco do Brasil, a Caixa
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privatizações pode ser genérica.
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Assim, a fim de iniciar o quanto antes a privatização do Banco do Brasil, peço aos
eminentes colegas que aprovem este projeto de lei.
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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 VII
DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO IV
DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o
desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes
que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares
que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o
integram. (Artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003)
I - (Revogado pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003)
II - (Revogado pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003)
III - (Revogado pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003)
a) (Revogada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003)
b) (Revogada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003)
IV - (Revogado pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003)
V - (Revogado pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003)
VI - (Revogado pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003)
VII - (Revogado pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003)
VIII - (Revogado pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003)
§ 1º (Revogado pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003)
§ 2º (Revogado pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003)
§ 3º (Revogado pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003)
TÍTULO VIII
DA ORDEM SOCIAL
CAPÍTULO I
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DISPOSIÇÃO GERAL
Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o
bem-estar e a justiça sociais.
Parágrafo único. O Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais,
assegurada, na forma da lei, a participação da sociedade nos processos de formulação, de
monitoramento, de controle e de avaliação dessas políticas. (Parágrafo único acrescido pela
Emenda Constitucional nº 108, de 2020, com produção de efeitos financeiros a partir de
1º/1/2021)
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

LEI Nº 9.491, DE 9 DE SETEMBRO DE 1997
Altera procedimentos relativos ao Programa
Nacional de Desestatização, revoga a Lei nº
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;
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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
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)
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§ 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)
§ 4º O edital de licitação poderá prever a inversão da ordem das fases de habilitação
e julgamento, hipótese em que:
I - encerrada a fase de classificação das propostas ou de 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 mais bem 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;
IV - proclamado o resultado do certame, o objeto será adjudicado ao vencedor nas
condições técnicas e econômicas por ele ofertadas. (Parágrafo acrescido pela Medida
Provisória nº 735, de 22/6/2016, convertida e com redação dada pela Lei nº 13.360, de
17/11/2016)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964
Dispõe sobre a Política e as Instituições
Monetárias, Bancárias e Creditícias, cria o
Conselho Monetário Nacional e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
Art. 1º O Sistema Financeiro Nacional, estruturado e regulado pela presente Lei,
será constituído:
I - do Conselho Monetário Nacional;
II - do Banco Central do Brasil; (Denominação alterada conforme o Decreto-Lei nº
278, de 28/2/1967)
III - do Banco do Brasil S.A.;
IV - do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social; (Denominação
alterada conforme Decreto-lei nº 1.940, de 25/5/1982)
V - das demais instituições financeiras públicas e privadas.
CAPÍTULO II
DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL
Art. 2º Fica extinto o Conselho da atual Superintendência da Moeda e do Crédito,
e criado, em substituição, o Conselho Monetário Nacional, com a finalidade de formular a
política da moeda e do crédito como previsto nesta lei, objetivando o progresso econômico e
social do País.
.......................................................................................................................................................
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