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EMENDA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 31/2020,  
oriundo da Mensagem Governamental nº 103/2020. 

 
Art. 1º O Projeto de Lei Complementar nº 31/2020, que altera a Lei Complementar nº 827, de 30 
de junho de 2016, e a Lei nº 7.860, de 24 de setembro de 2004, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 
 

Art. 1º (...) 
(...) 

Art. 24 É vedado aos Diretores, pelo prazo de 6 (seis) 
meses, a contar da extinção do respectivo mandato, 
exercer, direta ou indiretamente, qualquer cargo ou 
função de controlador, diretor, administrador, gerente, 
preposto, mandatário ou consultor de empresas 
operadoras de serviços públicos regulados, controlados 
ou fiscalizados pela ARSP. 
 
Parágrafo único. Aplica-se o disposto deste artigo ao 
ex-dirigente exonerado a pedido, se este já tiver 
cumprido pelo menos 6 (seis) meses do seu mandato. 
(NR) 
 

Sala das Sessões, em 11 de agosto de 2020. 
 
 

Delegado Lorenzo Pazolini 
Deputado Estadual – REPUBLICANOS10  
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JUSTIFICATIVA  

 
A presente emenda visa aprimorar a proposta apresentada pelo Governo do Estado, com vistas a 
estabelecer um prazo de “quarentena” que os Diretores da ARSP deverão cumprir, ficando 
proibidos de prestarem serviços de qualquer natureza para empresas reguladas por esta autarquia 
após a extinção do respectivo mandato.  
 
Importante ressaltar que a Lei Federal nº 12.813, de 16 de maio de 2013, dispõe sobre o conflito 
de interesses no exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo e impedimentos posteriores 
ao exercício do cargo ou emprego, proibindo em seu art. 6º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c”, que os 
ex-dirigentes prestem serviços, aceitem cargos, celebrem contratos ou intervenham em favor de 
interesse privado perante órgão público em que haja ocupado cargo ou emprego ou com o qual 
tenha estabelecido relacionamento relevante em razão do exercício do cargo ou emprego, para 
que não ocorra conflito de interesses. 
 
O objetivo desta Emenda também é a adequação da Lei Complementar nº 827/2016 com a Lei 
Geral das Agências Reguladoras – Lei Federal nº 13.848/2019 – para manter a obrigação dos 
Diretores do cumprimento do prazo de “quarentena” proibindo que prestem quaisquer tipos de 
serviços para as empresas reguladas durante 6 meses do término do mandato. Esse dispositivo é 
de extrema importância, pois os Diretores possuem informações privilegiadas, e quando do 
término do seu mandato é de extrema importância o cumprimento desse prazo de afastamento 
para que não haja concorrência desleal entre as concessionárias. 
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