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RESOLUÇÃO CGPAR N 1 5 ,DE

d'O DE frvest€Á DE 2016.

A COMISSÃO INTERMINISTERIAL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA E DE
ADMINISTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS DA UNIÃO — CGPAR, no uso das
atribuições que lhe conferem os arts. 3° e 7° do Decreto n2 6.021, de 22 de janeiro de 2007, e tendo em
vista proposição do Grupo Executivo — GE aprovada conforme Ata de sua 78'1 Reunião Ordinária,
realizada no dia 22 de junho de 2015,
Considerando o art. 173, §1; inciso II, da Constituição Federal de 1988, que sujeita as
empresas estatais ao regime jurídico próprio das empresas privadas;
Considerando o art. 27, parágrafo único do Decreto-Lei n2 200, de 25 de fevereiro de 1967,
que assegura às empresas estatais condições de funcionamento idênticas às do setor privado; e
Considerando a Lei n2 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o código civil e rege o
exercício da atividade de empresa,
RESOLVE:
Art. 12 Recomendar para as empresas estatais federais que não adotam a forma de
Sociedade Anônima que, em caso de omissão das normas legais e estatuárias que as regem, decidam em
conformidade com o disposto na Lei n2 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Art. 22 Sem prejuízo do disposto no art. 1; determinar que as empresas ali referidas
adotem as providências necessárias para, no prazo de 12 (doze) meses a contar da data de publicação
desta Resolução, incluir em seus estatutos sociais a regência supletiva pela Lei n2 6.404, de 1976.
Art. 32 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, JOde MA-0(2)° de 2016; 195° da Independência e 128 da República.
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