
De: sinfacsp@sinfac-sp.com.br <sinfacsp@sinfac-sp.com.br>  
Enviada em: quarta-feira, 18 de maio de 2022 09:17 
Assunto: SINFAC-SP - Emenda ao PL 4188 2021 - Inclusão das Empresas Simples de Crédito no Marco 
Legal das Garantias 
 
Sr. Guilherme Campos 
 
 
Prezado Guilherme,  
 
Por você ter sido de fundamental importância na lei da ESC, pedimos sua ajuda para incluir as ESCs no PL 
4188 do Marco Legal das Garantias, no qual uma mesma garantia pode ser compartilhada com mais de 
um credor. Ocorre que na proposta do governo, só vão poder participar as empresas do Sistema 
Financeiro Nacional. 
 
Já apresentamos uma proposta a SPE, que numa Live promovida pela nossa entidade 
(https://www.youtube.com/watch?v=eB0lVONQRsc)  já com mais de 5000 acessos, o Subsecretário de 
Política  Microeconômica, Emmanuel Sousa de Abreu, deixa claro que a proposta deve ser melhor 
trabalhada junto ao Banco Central, para ter o aceite do governo, conforme trecho do vídeo que 
editamos e pode ser visto no link a seguir, no tempo de 1,34’ (https://youtu.be/j8we6Pxd5kA) . 
 
Queremos lembrar que as ESCs, são obrigadas a registrar suas operações em registradoras autorizadas 
pelo Banco Central e provavelmente essa condição, não foi lembrada, quando idealizaram esse Marco 
Legal. 
 
Preparamos a emenda que segue anexa, que teve designado ontem como relator de Plenário o 
Deputado João Maia PL-RN, e está na Comissão de Educação, com o relator Deputado Luizão Goulart, 
Solidariedade/PR, na Comissão de Finanças e Tributação com o Deputado Júlio César PSD/PI e na 
Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania com o Deputado Darci de Matos, PSD/SC  aos quais 
enviamos a proposta da emenda, porém ainda sem resposta. 
 
Se puder interferir quer seja junto ao Banco Central, ou com a SPE, ou ainda com um dos relatores, 
ficaríamos muito gratos por esse apoio que vai ajudar a sobrevivência das ESCs. 
Não é justo que as ESCs que tem direito a alienação fiduciária, por força de uma lei complementar, seja 
restringida por um PL, de hierarquia inferior, que não lhe permita essa espécie de garantia 
compartilhada. Na verdade a ESC por ser muito menor que uma instituição financeira, tem muito mais 
necessidade desse tipo de garantia. 
 
Conto com a sua ajuda! 
 
Atenciosamente, 
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