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SENADO FEDERAL

EMENDA Nº

– PLENÁRIO

(ao PLC nº 39, de 2017 – Emenda de Redação)

Institui o Regime de Recuperação Fiscal dos
Estados e do Distrito Federal; altera as Leis
Complementares nºs 101, de 4 de maio de 2000, e
156, de 28 de dezembro de 2016; e dá outras
providências.

Dê-se ao §2º do art. 2º do Projeto de Lei da Câmara nº 39, de
2017, a seguinte redação:

“Art. 2º ..................................................................................
..................................................................................................
§2º. O prazo de vigência do Plano de Recuperação será fixado
na lei que o instituir, conforme estimativa recomendada pelo
Conselho de Supervisão, e será limitado a trinta e seis meses,
admitida uma prorrogação, se necessário, por período não superior
àquele originalmente fixado.

JUSTIFICAÇÃO

O Projeto prevê a criação de um Conselho de Supervisão, formado por três
profissionais com experiência e conhecimento técnico nas áreas de gestão de finanças
públicas, recuperação judicial de empresas, gestão financeira ou recuperação fiscal de
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Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União.

A rigor, o texto da Proposição não possui diretrizes pormenorizadas sobre a
fixação do prazo de vigência do Programa em concreto. O Projeto limita-se a estipular
um prazo máximo e dispõe sobre o regime de prorrogação quando alude à retomada
gradual do pagamento da dívida. Acredita-se que o prazo concretamente estipulado
considerará as variáveis econômicas e os indicadores de cada ente subnacional. Nesse
sentido, entendemos que proposta sobre o prazo de vigência não deve ficar ao arbítrio do
governo local, mas submetido a critérios técnicos.

A redação do Projeto como um todo, sugere que o prazo de vigência deve ser
aquele recomendado pelo colegiado técnico que supervisiona a execução do Programa,
razão pela qual a Emenda seria apenas uma confirmação de uma impressão extraída da
própria exegese do texto encaminhado pela Câmara dos Deputados. Em suma, trata-se de
uma intenção de esclarecimento acerca de uma conclusão baseada no texto proposto.

Sala da Comissão, em

de

de 2015.

Senador RONALDO CAIADO
DEM/GO
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entes públicos. Dois serão indicados pelo Ministério da Fazenda e um pelo Ministério da

