MONITOR LEGISLATIVO
Proposições de interesse das Empresas Públicas
em tramitação no Congresso Nacional

Fundos de Pensão
PLP 268/2016 (PLS 78/2015) - Senador Valdir Raupp (PMDB-RO)
“Altera a Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001, para aprimorar os dispositivos de
governança das entidades fechadas de previdência complementar vinculadas à União, aos Estados,
Distrito Federal e aos Municípios, suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e
outras entidades públicas. ”
Conteúdo do projeto
Trata da governança das entidades fechadas de previdência complementar vinculadas à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista
e outras entidades públicas.
O projeto propõe que as representações no conselho deliberativo e fiscal das entidades fechadas
de previdência complementar possam assumir rotativamente e de forma alternada a presidência dessas
instâncias decisórias. E, que a escolha da diretoria-executiva dos fundos de pensão deva ocorrer por meio
de processo seletivo, conduzido por uma comissão formada por conselheiros representantes dos
participantes, assistidos e patrocinadores, bem como dois profissionais de notório saber sem qualquer
vínculo empregatício com o setor público.
Assim como, afirma a necessidade e esclarecer que os membros do conselho deliberativo, órgão
máximo dos fundos de pensão, também possam perder seus mandatos se forem punidos com a penalidade
administrativa de inabilitação, prevista no art. 65 da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001. As
penalidades administrativas são aplicadas pelo órgão fiscalizador e julgadas no âmbito do órgão regulador,
com amplas possibilidades para a defesa.
E, ainda propõe a inserção de dispositivos para tratar de eventuais atividades político-partidárias
dos possíveis integrantes de conselhos deliberativos ou de diretorias-executivas de fundos de pensão de
estatais. O primeiro estabelece como requisito mínimo para ser membro do conselho ou da diretoriaexecutiva o fato de não ter exercido atividade político partidária nos últimos doze meses que antecederam
sua indicação ao cargo. Adicionalmente, insere-se vedação ao exercício de atividade político-partidária a
qualquer conselheiro ou diretor durante seus mandatos. E, que todos os procedimentos de escolha, eleição
e nomeação para qualquer cargo previsto nos estatutos das entidades deverão ser devidamente verificados
e homologados pelo órgão fiscalizador.

No estágio atual de tramitação na Câmara dos Deputados, tramita em regime de urgência. Está
pendente de parecer das Comissões de Seguridade Social e Família (CSSF) e de Constituição e Justiça e
de Cidadania (CCJC). Aguarda apreciação pelo Plenário da Câmara.
Tramitam em conjunto a outros cinco (5) projeto de lei complementar: PLP 50/2011 (4), PLP
193/2015, PLP 266/2016, PLP 255/2016 e PLP 274/2016.

Estatuto Jurídico
PL nº 622/2011 – Deputado Rodrigo Garcia (DEM-SP)
“Institui o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas
subsidiárias a que se refere o art. 173, § 1º da Constituição Federal. ”
Conteúdo do projeto
Define regras para o funcionamento de empresas públicas, sociedades de economia mista e suas
subsidiárias que prestem serviços, produzam ou comercializem bens. As normas valerão para as empresas
da União, dos estados e dos municípios. Essas empresas deverão obedecer ao regime jurídico próprio das
empresas privadas, além das regulações contidas na proposta. A regra não se aplica às estatais prestadoras
de serviço público, que terão suas atividades reguladas predominantemente pelas normas de direito público.
Cada empresa deverá ser criada por lei específica, que incluirá as regras de seu funcionamento,
quanto a ações, conselhos administrativos, mandatos de diretoria, e a participação dos acionistas não
estatais. Entre outras atividades, as estatais deverão promover a ampliação do acesso de consumidores a
seus produtos e serviços e incentivar atividades artísticas, esportivas, culturais e comunitárias por meio de
patrocínio ou realização direta.
A contratação de empregados deverá ser feita por meio de concurso público, e o contrato de trabalho
será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT, Decreto-Lei 5.452/43). A remuneração dos
agentes das empresas estatais não se sujeita aos limites constitucionais para o poder público, exceto se
essas entidades receberem recursos estatais para o custeio de suas atividades. A proposta autoriza a
terceirização das atividades-fim da empresa, desde que previamente justificada, mas exige licitação para
compras e contratação de obras e serviços. Os procedimentos de licitação serão simplificados nos casos
em que os contratos versem sobre a atividade-fim da estatal.

No estágio atual de tramitação na Câmara dos Deputados, aguarda parecer do relator, deputado
André Figueiredo (PDT-CE), na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP). Em
seguida, segue para apreciação nas Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e
Serviços (CDEICS), de Finanças e Tributação (CFT) e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). E,
pelo Plenário da Câmara dos Deputados.
A matéria tramita em conjunto a outros seis (6) projetos de lei: PL 817/2015 (3), PL 848/2015, PL
1193/2015, PL 6225/2016; PL 2261/2015 e PL 4083/2015.
PLS nº 238/2009 – Senador Alvaro Dias (PV-PR)
“Regulamenta os §§ 1º e 3º do art. 173 da Constituição Federal, para instituir o estatuto jurídico da
empresa pública e da sociedade de economia mista que explorem atividade econômica de produção
ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, bem como de suas subsidiárias. ”
Conteúdo do projeto
Cria um novo marco legal para as empresas estatais exploradoras de atividade econômica. O projeto
cuida de cada uma das matérias indicadas nos incisos do § 1º do art. 173 da CF. Para tanto, divide-se em
três títulos, a saber: Do Regime Societário, Função Social, Fiscalização e Controle da Empresa Pública e
da Sociedade de Economia Mista; das Licitações e Contratos; e das Disposições Finais e Transitórias.
No estágio atual de tramitação no Senado Federal, aguarda votação do parecer do relator, senador
Antônio Anastasia (PSDB-MG), pela prejudicialidade, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ). Em seguida, será apreciado pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), em decisão terminativa.
PLS nº 420/2014 (Complementar) – Ex-senador José Sarney (AP)
“Institui 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, nos termos dos §§ 1º e 3º do art. 173 da Constituição Federal. ”
Conteúdo do projeto
Institui 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,
nos termos dos §§ 1º e 3º do art. 173 da Constituição Federal.

No estágio atual de tramitação no Senado Federal, aguarda designação de relator na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). Em seguida, será apreciado pela Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE), em decisão terminativa.
PLS nº 167/2015 – Senador Roberto Requião (PMDB-PR)
“Estabelece o estatuto jurídico das empresas estatais, previsto no § 1º do art. 173
da Constituição Federal, inclusive das empresas estatais de que trata o § 1º do art. 177 da
Constituição Federal. ”
Conteúdo do projeto
Regulamenta o disposto no art. 173, § 1º, III, da Constituição Federal, estabelecendo estatuto jurídico
da empresa pública, sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade
econômica, dispondo sobre a licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações.
No estágio atual de tramitação no Senado Federal, aguarda parecer do relator, senador Tasso
Jereissati (PSDB-CE), na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). Em seguida, a matéria segue para
apreciação pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), em decisão terminativa.

Abertura de Capital
PL nº 551/2015 – Deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR)
“Dispõe sobre a vedação da abertura do capital social de empresa pública e dá outras providências.”
Conteúdo do projeto
Fica vedada a alienação pela União de direitos, bem como a transferência para a iniciativa privada de
empresa pública brasileira que explore, com exclusividade, os serviços da Loteria Federal do Brasil e da
Loteria Esportiva Federal nos termos da legislação pertinente, bem como exerça o monopólio das operações
sobre penhores civis, com caráter permanente e da continuidade.
No estágio atual de tramitação na Câmara dos Deputados, aguarda parecer do relator, deputado Enio
Verri (PT-PR), na Comissão de Finanças e Tributação (CFT). Em seguida, a matéria segue para apreciação
na de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), em caráter conclusivo.

Conselhos de Administração
PL nº 6225/2016 – Deputada Gorete Pereira (PR-CE)
“Altera a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, para reduzir o prazo de impedimento de indicação
para o conselho de administração e diretoria de empresa pública e de sociedade de economia mista
de pessoa que atuou como participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho
vinculado a organização, estruturação e realização de campanha eleitoral. ”
Conteúdo do projeto
Reduz o prazo de impedimento de indicação para o conselho de administração e diretoria de empresa
pública e de sociedade de economia mista, de 36 (trinta e seis) para 6 (seis) meses, de pessoa que atuou
como participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado a organização,
estruturação e realização de campanha eleitoral.
No estágio atual de tramitação na Câmara dos Deputados, tramita apensado ao PL nº 817/2015.
Atualmente, aguarda parecer do relator, deputado André Figueiredo (PDT-CE), na Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público (CTASP). Em seguida, segue para apreciação nas Comissões de
Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS), de Finanças e Tributação (CFT) e
de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). E, pelo Plenário da Câmara dos Deputados.
PLS nº 281/2015 – Senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES)
“Estabelece regras para contratação de dirigentes e membros de conselhos de administração de
empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais
empresas em que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios detenha a maioria do capital social
com direito a voto. ”
Conteúdo do projeto
No momento de contratação de administradores, diretores ou membros de conselho de administração
de Empresas Estatais, deverão ser observadas as seguintes regras: I – deverá ser publicada convocação
pública na imprensa oficial, se houver, e na página da internet da Empresa Estatal e do órgão da

administração direta a que vinculada, que contenha informações sobre a natureza do cargo a ser
preenchido, suas atribuições, remuneração, experiência profissional exigida, eventual duração do mandato,
entre outras informações relevantes; II – após a publicação da convocação pública, os interessados terão,
no mínimo, 30 dias para manifestar interesse em participar da seleção, apresentado currículo detalhado,
além de informações sobre participação em pessoas jurídicas, prestação de serviços para partidos políticos,
e outras informações relevantes; III – o nome dos interessados deverá ser publicado na página da internet
da Empresa Estatal e do órgão da administração direta a que vinculada; e IV - a autoridade responsável
pela escolha do candidato a preencher a vaga poderá realizar provas, avaliação de currículo, entrevistas,
pesquisa sobre histórico profissional, audiências públicas, entre outros expedientes para a seleção.
No atual estágio de tramitação no Senado Federal, aguarda votação do parecer do relator, senador
Antonio Anastasia (PSDB-MG), pela rejeição, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). Será
apreciado em caráter terminativo. Caso rejeitado, segue ao arquivo.

PLS nº 438/2015 - Senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES)
“Altera a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, para regulamentar a realização, por sociedade de
economia mista ou por empresa pública, de atividades que sejam de interesse público. ”
Conteúdo do projeto
Altera a Lei das S.A., para submeter as empresas públicas com faturamento superior a R$
300.000.000,00 à referida lei, devendo adotar a forma de sociedade anônima. Os entes públicos
controladores de sociedades de economia mista ou das empresas públicas referidas repararão os danos
que causarem à companhia com abuso de poder. Revoga a reserva de que a pessoa jurídica controladora
poderá orientar as atividades da companhia de modo a atender ao interesse público que justificou a sua
criação, passando a exigir contrato de interesse público entre ambas para projetos de interesse público ou
social. Tal contrato deverá discriminar os custos associados aos objetivos não econômicos, os quais devem
ser ressarcidos pelo controlador.
No atual estágio de tramitação no Senado Federal, aguarda designação de relatora na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). Será apreciado em caráter terminativo.

PLS nº 512/2015 – Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)
“Altera o Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, para estabelecer a ausência de condições
de inelegibilidade como requisito para posse de dirigentes e membros de conselhos de
administração de empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e
controladas, e demais conselhos governamentais integrantes da Administração Direta ou Indireta da
União. ”
Conteúdo do projeto
Altera o Decreto-Lei nº 200/67, para estabelecer a “ficha limpa” como requisito para posse de
dirigentes e membros de conselhos de administração de empresas públicas e sociedades de economia
mista, suas subsidiárias e controladas, e demais conselhos governamentais integrantes da Administração
Direta ou Indireta da União.
No estágio atual de tramitação no Senado Federal, aguarda designação de relatora na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). Será apreciado em caráter terminativo.
PLS nº 473/2012 – Senador Antônio Carlos Valadares (PSB-SE)
“Altera a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, para dispor sobre a publicidade de gastos com
pessoal das empresas públicas, sociedade de economia mista e demais entidades controladas pela
União que atuem em regime de concorrência, nos termos do art. 173, § 1º, I, da Constituição Federal.”
Conteúdo do projeto
Altera a Lei nº 12.527 (que regula o acesso a informações) para estabelecer que as empresas
públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas pela União que atuem em regime
de concorrência (nos termos do art. 173, § 1º, I, da Constituição Federal) devem promover,
independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas
competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas relativas a
cargos, postos, graduações, funções e empregos públicos.
No estágio atual de tramitação no Senado Federal, aguarda designação de relatora na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). Será apreciado em caráter terminativo.

PL nº 7179/2017 (PLS nº 112/2010) – Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE)

“Dispõe sobre a participação de mulheres nos conselhos de administração das empresas públicas
e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a
União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. ”
Conteúdo do projeto
Nos conselhos de administração das empresas públicas e das sociedades de economia mista de que
trata esta Lei, pelo menos 30% (trinta por cento) dos membros titulares serão mulheres. É facultado às
entidades a que se refere o caput o preenchimento gradual dos cargos definidos no caput, desde que
respeitados os seguintes limites mínimos: I – 10% (dez por cento), até 2018; II – 20% (vinte por cento), até
2020; III – 30% (trinta por cento), até 2022.
No estágio atual de tramitação na Câmara dos Deputados, aguarda despacho do presidente da
Câmara dos Deputados.
PL nº 497/2015 – Deputada Flávia Morais (PDT-GO)
“Dispõe sobre o percentual mínimo e máximo de participação de membros de cada sexo nos
conselhos de administração das empresas públicas, sociedades de economia mista, suas
subsidiárias e controladas e outras empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a
maioria do capital social com direito a voto. ”
Conteúdo do projeto
Os conselhos de administração das empresas de que trata esta Lei serão compostos com o mínimo
de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) de membros de cada sexo. As empresas
poderão preencher gradualmente os cargos definidos no caput, desde que respeitados os seguintes limites
mínimos e prazos contados da publicação desta lei: a) mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 90%
(noventa por cento) em até vinte quatro meses; b) mínimo de 20% (vinte por cento) e máximo de 80%
(oitenta por cento) em até trinta e seis meses; e c) mínimo de 30% (trinta por cento) e máximo de 70%
(setenta por cento) em até quarenta e oito meses. As empresas deverão se adequar no prazo de um ano,
depois da publicação da lei.

No estágio atual de tramitação na Câmara dos Deputados, aguarda designação de relator na
Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (CMULHER). Em seguida, será apreciado pelas Comissões de
Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC),
em caráter conclusivo. Tramita em conjunto o PL nº 587/2015.
PL nº 5905/2016 – Deputado Marco Maia (PT-RS)
“Inclui o art. 58-A no texto da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, dispondo sobre a reserva de postos
de trabalho, em licitações realizadas por empresas públicas e sociedades de economia mista,
destinados ao preenchimento por trabalhadores locais e mulheres. ”
Conteúdo do projeto
A proposta cria cotas para a contratação de mulheres e de trabalhadores locais nas licitações realizadas
por empresas públicas e sociedades de economia mista. Conforme o texto, os licitantes deverão assegurar a
contratação mínima de 15% de trabalhadoras do sexo feminino e de 70% de trabalhadores da localidade onde for
realizada a obra ou prestado o serviço. As exigências deverão constar do edital da licitação. Na impossibilidade
de preenchimento do percentual exigido de trabalhadores locais, poderão ser contratados trabalhadores dos
municípios vizinhos.
No estágio atual de tramitação na Câmara dos Deputados, aguarda parecer da relatora, deputada Luizianne
Lins (PT-CE), na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (CMULHER). Em seguida, será apreciado pelas
Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP); de Finanças e Tributação (CFT) e de
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), em caráter conclusivo. Tramita em conjunto aos projetos de lei: PL
6040/2016 (1) e PL 6867/2017.

Isonomia Salarial
PL nº 6259/2005 – Deputados Inácio Arruda (PCdoB-CE) e Daniel Almeida (PCdoB-BA)
“Dispõe sobre a isonomia salarial, benefícios e vantagens dos empregados do Banco do Brasil S/A,
da Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste S/A e Banco da Amazônia S/A, ingressos a partir

da Resolução nº 9, de 30 de maio de 1995, e nº 10, de 08 de outubro de 1996, do Conselho de
Coordenação e Controle das Estatais - CCE /DEST. ”
Conteúdo do projeto
Estende aos novos empregados das instituições financeiras públicas federais os mesmos direitos dos
empregados antigos, constantes nos planos de cargos e salários.
A isonomia compreende: I- a igualdade de percepção pelos empregados aos mesmos direitos
salariais, benefícios diretos e indiretos e vantagens que gozam os empregados admitidos em período
anterior às normas referenciadas; II- as vantagens decorrentes das convenções coletivas, incluindo-se,
ainda, a equidade de direitos referentes aos: a) critérios de contribuições proporcionais e acesso aos
programas dos órgãos de previdência privada cuja instituição empregadora for patrocinadora; b) critérios
para contribuições proporcionais, participações e acesso aos programas dos planos de assistência à saúde;
c) critérios para participação na distribuição dos lucros e resultados e outras vantagens delas decorrentes.
No estágio atual de tramitação na Câmara dos Deputados, aguarda parecer do relator, deputado Lelo
Coimbra (PMDB-ES), na Comissão de Finanças e Tributação (CFT). A matéria segue para apreciação pela
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), em caráter conclusivo.

Patrocínios
PL nº 6344/2016 – Deputado Nivaldo Albuquerque (PRP-AL)
“Acrescenta o art. 27-A à lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016, para dispor sobre a destinação parcial
dos recursos oriundos de contratos de patrocínio firmados por empresas públicas e sociedades de
economia mista com entidades de prática desportiva da modalidade futebol à formação de atletas.”
Conteúdo do projeto
Propõe que os contratos de patrocínio firmados por empresa pública e sociedades de economia mista
com entidades de prática desportiva da modalidade futebol estabelecerão que, no mínimo, 30% (trinta por
cento) de seu valor sejam aplicados na formação de atletas. Consideram-se aplicados na formação de
atletas os recursos que, na forma da regulamentação a ser editada pelo Ministério do Esporte, sejam
destinados ao custeio de: programas de treinamento nas categorias de base e complementação educacional
dos atletas em formação; assistência educacional, psicológica, médica e odontológica, assim como

alimentação, transporte e convivência familiar dos atletas em formação; alojamento e instalações
desportivas adequados, sobretudo em matéria de alimentação, higiene, segurança e salubridade aos atletas
em formação; e remuneração de profissionais especializados em formação técnico-desportiva.
No estágio atual de tramitação na Câmara dos Deputados, aguarda designação de relator na
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP). Em seguida, será apreciado pelas
Comissões do Esporte (CESPO) e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), em caráter conclusivo.

