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EMENDA ADITIVA
Acrescente-se o seguinte artigo à MP nº 670, de 2015

“Art.___ Aplica-se às instituições financeiras públicas sob o processo de liquidação
ordinária o disposto no art. 18, “d”, da Lei n° 6.024, de 13 de março de 1974, quanto a
débitos assumidos perante empresas públicas federais a partir de 30 de dezembro de
1992.”

JUSTIFICATIVA
O acolhimento da proposta certamente implicará a satisfação do interesse
público, já que as instituições financeiras públicas de desenvolvimento sob o processo
de liquidação ordinária terão suas dívidas devidamente trazidas a patamares justos e
reais, podendo oferecer as mesmas condições de redução aos seus devedores.
Deste modo alcança, não apenas maior eficiência na realização de seu
ativo, mas também fôlego financeiro para o pagamento de sua conta ao seu credor
federal, cujos créditos, em casos como os abrangidos pela presente Emenda,
normalmente constam de seu balanço na rubrica contábil “Créditos Compensados em
Provisão”.
Isto significa dizer que foram baixados como prejuízo, sendo que qualquer
quantia que a instituição federal credora venha a receber em decorrência desses
créditos será a mesma consignada como lucro.

É sabido que as instituições financeiras públicas de desenvolvimento em
liquidação ordinária detêm débitos para com empresas públicas federais, cujos valores
atingem cifras astronômicas, em total descompasso com a realidade econômica atual,
principalmente pela incidência de juros sobre esses débitos.
Assim, as mutuárias finais não pagam, sob o argumento de que os
valores devidos não se coadunam com a realidade atual, e as instituições financeiras
não quitam o ente credor federal porque não recebem de seus devedores,
estabelecendo-se aí verdadeira “bola de neve” para um e outro.
Nesse descompasso, em que os valores das dívidas estão inflados de
maneira totalmente incompatível com a realidade econômica atual, os processos de
liquidação ordinária têm-se arrastado por anos a fio, sem que o público e mesmo as
autoridades governamentais entendam a razão dessa demora em se dar um solução
definitiva para a questão, sendo que ao público, principalmente, parecer haver uma
óbvia intenção de se estar “empurrando o caso com a barriga” como forma de se manter
empregos e cargos.
Uma das medidas arejadoras consiste na correção da omissão legislativa,
mediante a extensão dos benefícios da não incidência de juros nas dívidas das
instituições financeiras sob o processo de liquidação ordinária, contraídas com entes
públicos federais.
Com isso, haveria a perspectiva de significativa redução desses débitos,
assim como de fixação de prazo para o encerramento da liquidação e consequente
tomada de decisões quanto ao destino da sociedade.
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Deve-se reafirmar que existe claro equívoco quanto à incidência de juros
sobre as dívidas das instituições financeiras públicas sob o processo de liquidação
ordinária, contraídas perante empresas públicas federais. Pode-se afirmar que houve
omissão do legislador quanto a esse relevante assunto, pois, afinal, o que aqui se trata
é de liquidação, Instituto semelhante ao da falência, como se demonstrou acima.

