
 

 

Crédito Rural 

O crédito rural financia o custeio de despesas normais dos ciclos produtivos, investimento em 
bens ou serviços, comercialização e industrialização. Todos os anos, os bancos têm que destinar 30% 
dos depósitos à vista, 60% dos depósitos em poupança rural e 35% das captações com LCA para aplicar 
em operações de crédito rural. O Conselho Monetário Nacional (CMN) estabelece 
subdirecionamentos para cada segmento rural de acordo com o perfil do produtor.  

Visa a aumentar a produtividade dos recursos à vista no setor e gerar renda na agricultura 
familiar. 

O Banco Central (BC) é o órgão responsável por gerir o Sistema Nacional de Crédito Rural 
(SNCR), conjunto de instituições financeiras que concedem os financiamentos rurais. O SNCR visa o 
desenvolvimento agropecuário no país.   

Finalidades de crédito 

São quatro as finalidades de crédito que podem ser solicitadas (tanto por pessoas físicas 

quanto jurídicas):  

• Créditos de custeio – se destinam a cobrir despesas habituais dos ciclos produtivos, da compra 

de insumos à fase de colheita.  

• Créditos de investimento – são aplicados em bens ou serviços, cujos benefícios ocorrem nos 

períodos vindouros. Exemplo: a aquisição de trator. 

• Créditos de comercialização – para viabilizar ao produtor rural ou às suas cooperativas os 

recursos necessários à comercialização de seus produtos no mercado.  

• Créditos de industrialização – para agregar valor à produção e gerar mais renda aos seus 

beneficiários (produtores individuais ou cooperativas).  

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(Pronaf) 

O empreendedor familiar rural é aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo 
simultaneamente aos seguintes requisitos:  

• não detenha área maior do que quatro módulos fiscais; 
• utilize predominantemente mão de obra da própria família nas atividades econômicas do seu 

estabelecimento ou empreendimento; 
• tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu 

estabelecimento ou empreendimento; e  
• dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.  

Pescadores artesanais que explorem a atividade como autônomos, silvicultores que promovam o 
manejo sustentável de florestas nativas ou exóticas, quilombolas e indígenas também podem ser 
tomadores de crédito. 



 

 

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) é um dos projetos 
custeados pelo sistema de crédito rural. A iniciativa financia ações que gerem renda aos agricultores 
familiares e assentados da reforma agrária. 

 Os recursos do Pronaf podem ser disponibilizados de forma individual ou coletiva. As taxas 
efetivas de juros variam entre 2,5% ao ano (para o cultivo de arroz, feijão, mandioca, tomate, cebola, 
batata inglesa e trigo, entre outros) a 5,5% ao ano (para a aquisição de animais destinados a recria e 
engorda e outras culturas e criações).   

Plano Safra 

O Plano Safra ajuda agricultores a custear a safra e a investir. O plano é lançado anualmente 
(sua vigência coincide com o período da safra agrícola) e reúne um conjunto de políticas nas áreas de 
assistência técnica e extensão rural, crédito, seguro da produção, preço, comercialização e organização 
econômica.  

Na edição de 2017/2018, os juros do Plano Safra variaram entre 6,5% e 8,5% ao ano.  

"Para a safra 2017/2018, foram disponibilizados R$169 bilhões." 

 

Fiscalização   

É atribuição do BC verificar se as instituições financeiras e /ou cooperativas que concederam 
o recurso (atualmente são cerca de 400) estão fiscalizando de maneira adequada aqueles que tiveram 
acesso ao crédito, além de verificar  se o benefício está sendo repassado como deveria.  

As instituições financeiras, por sua vez, podem utilizar equipamentos como drones ou fotos 
feitas a partir de satélites (sensoriamento remoto) para fiscalizar a aplicação do crédito. Checagens 
individuais são obrigatórias para aqueles que tiveram acesso a um montante a partir de R$ 800 mil.  

 

Fonte: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/creditorural 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/creditorural


 

 

 ANEXO – Resoluções 

RESOLUÇÃO N° 4.724, DE 27 DE JUNHO DE 2019 

Fixa a meta para a inflação e seu intervalo de tolerância para o ano de 2022. 

O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna 
público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 27 de junho de 2019, tendo em 
vista o disposto no § 2º do art. 1º do Decreto nº 3.088, de 21 de junho de 1999, 

R E S O L V E U: 

Art. 1º É fixada, para o ano de 2022, a meta para a inflação de 3,50% (três inteiros e cinquenta 
centésimos por cento), com intervalo de tolerância de menos 1,50 p.p. (um e meio ponto percentual) 
e de mais 1,50 p.p. (um e meio ponto percentual). 

Art. 2º O Banco Central do Brasil efetivará as necessárias modificações em seus regulamentos e 
normas, visando à execução do contido nesta Resolução. 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Roberto de Oliveira Campos Neto 
                                Presidente do Banco Central do Brasil 

------------------------------------------------------------------------------------ 

RESOLUÇÃO N° 4.725, DE 27 DE JUNHO DE 2019 

Simplifica regras relativas ao enquadramento e ao processo de análise de cobertura do Programa de 
Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), de que trata o Capítulo 16 do Manual de Crédito Rural 
(MCR), ajusta a remuneração ao agente e ao técnico responsável pela comprovação de perdas e 
altera as disposições referentes à regulação dos responsáveis por comprovação de perdas desse 
Programa. 

O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna 
público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 30 de maio de 2019, tendo em 
vista as disposições dos arts. 4º e 5º da Lei nº 4.829, de 5 de novembro de 1965, e dos arts. 59 e 66-A 
da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, 

R E S O L V E U : 

Art. 1º  A Seção 1 (Disposições Gerais) do Capítulo 16 (Programa de Garantia da Atividade 
Agropecuária – Proagro) do Manual de Crédito Rural (MCR) passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 

“8 - ............................................................. 

................................................................... 

d) apresentar, quando solicitado pelo agente ou pelo encarregado da comprovação de perdas, em 
operação com valor financiado do empreendimento enquadrado no Proagro superior a R$5.000,00 
(cinco mil reais), os documentos abaixo indicados, os quais devem fazer referência à localização do 
imóvel onde se situa o empreendimento financiado e à sua matrícula ou, na inexistência desta, ao 
nome do imóvel: 

............................................................” (NR) 

“9 - ............................................................. 



 

 

a) ............................................................... 

I - a primeira via de nota fiscal, o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (Danfe) ou o cupom 
fiscal, emitidos na forma da legislação em vigor, nominal ao beneficiário, ou a seu cônjuge ou 
membro em primeiro grau de sua família, ambos sem operação em ser de custeio agrícola no SFN, ou 
a condomínio ou empresa rural cujo beneficiário participe do quadro societário, com o respectivo 
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
(CNPJ), ou cópia autenticada pelo agente do Proagro ou em cartório; 

............................................................” (NR) 

Art. 2º  A Seção 4 (Comprovação de Perdas) do Capítulo 16 do MCR passa a vigorar com a seguinte 
alteração: 

“27 - A comprovação de perdas deve ser realizada por entidades e profissionais integrantes do 
Cadastro Nacional dos Encarregados dos Serviços de Comprovação de Perdas (CNEC) do Proagro, 
conforme regulamentação específica do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa).” (NR) 

Art. 3º  A Seção 5 (Cobertura) do Capítulo 16 do MCR passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“5 - ............................................................. 

................................................................... 

g) o beneficiário deixar de entregar ao agente, quando solicitado, os resultados de análises física e 
química do solo e a recomendação do uso de insumos.” (NR) 

“27 - O agente deve esgotar todas as diligências necessárias à análise e ao julgamento do pedido de 
cobertura, decidindo-o no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias úteis, a contar do 
recebimento do relatório de comprovação de perdas concluso, elaborando súmula do julgamento, 
conforme o MCR Documento 20-2.” (NR) 

Art. 4º  A Seção 7 (Despesas) do Capítulo 16 do MCR passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“1 - ............................................................. 

a) a remuneração do agente do programa, no valor de R$270,00 (duzentos e setenta reais) por 
pedido de cobertura deferido ou indeferido, relativamente às operações enquadradas no programa a 
partir de 1º/7/2019; 

................................................................... 

d) os gastos relativos a serviços de cálculos atuariais para o programa, desenvolvimento de 
pesquisas, ferramentas e ações de gestão de risco e de supervisão pelos órgãos de gestão e controle 
do programa.” (NR) 

“4 - Respeitado o máximo de R$1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) e o mínimo de R$330,00 
(trezentos e trinta reais), a remuneração do técnico responsável pela elaboração do relatório de 
comprovação de perdas é devida à razão de 1% (um por cento) do valor total do orçamento do 
empreendimento, compreendendo o crédito e os correspondentes recursos próprios, relativamente 
às operações enquadradas no programa a partir de 1º/7/2019.” (NR) 

Art. 5º  Ficam revogados os seguintes dispositivos do Capítulo 16 do MCR: 

I - o inciso IV da alínea “c” do item 9 da Seção 1; 

II - os itens 2-C, 2-D, 2-E e 2-F da Seção 3 (Adicional); 

III - o item 28 da Seção 4; 



 

 

IV - as alíneas “a” e “b” do item 27 da Seção 5; e 

V - o item 28 da Seção 5. 

Art. 6º  Esta Resolução entra em vigor em 1º de julho de 2019. 

                  Roberto de Oliveira Campos Neto 

                            Presidente do Banco Central do Brasil 

------------------------------------------------------------------------------------ 

RESOLUÇÃO N° 4.726, DE 27 DE JUNHO DE 2019 

Amplia o percentual de subdirecionamento dos recursos à vista (MCR 6-2) destinado à contratação 
de operações no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp), altera 
o prazo das operações de custeio agrícola com recursos controlados, modifica as condições para 
alongamento dessas operações, institui subdirecionamento dos recursos captados por meio da 
emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (MCR 6-7), simplifica as condições da linha de 
Financiamento para Garantia de Preços ao Produtor (FGPP) e promove outros ajustes no Capítulo 6 
do MCR. 

O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna 
público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 30 de maio de 2019, tendo em 
vista as disposições dos arts. 4º, inciso VI, da referida Lei, 4º, 14 e 21 da Lei nº 4.829, de 5 de 
novembro de 1965, e 49, § 1º, da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, 

R E S O L V E U : 

Art. 1º  A Seção 2 (Créditos de Custeio) do Capítulo 3 (Operações) do Manual de Crédito Rural (MCR) 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“22 - ............................................................ 

a) agrícola: 

I - três anos para as culturas de açafrão e palmeira real (palmito); 

II - dois anos para as culturas bienais; 

III - um ano para as demais culturas; 

............................................................” (NR) 

“25 - ............................................................ 

................................................................... 

c) o reembolso deve ser pactuado em observância ao prazo adequado à comercialização do produto 
e ao fluxo de receitas do beneficiário; 

................................................................... 

e) para operações com recursos controlados, admite-se o alongamento e a reprogramação de que 
trata o caput, desde que a operação seja reclassificada para fonte de recursos não controlados.” (NR) 

Art. 2º A Seção 1 (Financiamento para Garantia de Preços ao Produtor – FGPP) do Capítulo 4 
(Finalidades Especiais) do MCR passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“2 - São beneficiários do FGPP, mediante comprovação da aquisição de produtos diretamente de 
produtores rurais, suas associações ou de suas cooperativas de produção agropecuária, por preço 
não inferior aos preços mínimos ou de referência vigentes: 



 

 

............................................................” (NR) 

“3 - ............................................................. 

................................................................... 

d) o vencimento deve observar o prazo adequado à comercialização do produto e ao fluxo de 
receitas do mutuário, admitidas amortizações intermediárias, a critério da instituição financeira.” 
(NR) 

“6 - As informações de que trata o item 5 devem ser mantidas à disposição do Banco Central do 
Brasil pelas instituições financeiras vinculadas às respectivas operações, pelo prazo de cinco anos, em 
base de dados em formato eletrônico.” (NR) 

Art. 3º A Seção 2 (Obrigatórios) do Capítulo 6 (Recursos) do MCR passa a vigorar com a seguinte 
alteração: 

“9 - A título de Subexigibilidade Pronamp, no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do total dos 
recursos da exigibilidade devem ser mantidos aplicados em operações de custeio ao amparo do 
Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp), de que trata o MCR 8.” (NR) 

Art. 4º A Seção 6 (Depósitos Interfinanceiros Vinculados ao Crédito Rural) do Capítulo 6 (Recursos) do 
MCR passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“2 - ............................................................. 

................................................................... 

f) DIR-LCA-CR, para cumprimento do subdirecionamento de aplicação previsto no MCR 6-7-5-“a”; 

................................................................... 

h) DIR-LCA-Livre, para cumprimento da faculdade de aplicação prevista no MCR 6-7-5-“b”.” (NR) 

Art. 5º A Seção 7 (Letra de Crédito do Agronegócio – LCA) do Capítulo 6 (Recursos) do MCR passa a 
vigorar com as seguintes alterações: 

“5 - Os recursos apurados na forma do item 2 devem ser aplicados a taxas livremente pactuadas, 
observado que: 

a) a título de subdirecionamento, no mínimo 50% (cinquenta por cento) devem ser aplicados em 
operações de crédito rural, observadas as condições do MCR 6-3, sendo que, no caso dos 
Financiamentos para Garantia de Preços ao Produtor (FGPP), devem ser observadas as condições do 
MCR 4-1; 

b) até 50% podem ser aplicados em: 

I - aquisição de Cédula de Produto Rural (CPR), emitida por produtor rural ou cooperativa de 
produção agropecuária, diretamente em favor da instituição financeira adquirente, na forma da 
legislação em vigor; 

II - operações referidas no MCR 6-4-6-“b”; 

III - aquisição, pelas instituições financeiras autorizadas a operar em crédito rural, de Certificado de 
Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA) emitido por cooperativa de produção agropecuária com 
lastro integral em direitos creditórios originários de títulos representativos de negócios enquadráveis 
no crédito rural, no âmbito da atividade agropecuária, entre essas cooperativas e os produtores 
rurais.” (NR) 

“5-A - Os títulos mencionados nos itens 5-“b”-I e 5-“b”-III devem, adicionalmente, cumprir os 
seguintes requisitos: 



 

 

............................................................” (NR) 

Art. 6º  A Seção 1 (Pronamp) do Capítulo 8 (Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural – 
Pronamp) do MCR passa a vigorar com a seguinte alteração: 

“1 - ............................................................. 

................................................................... 

g) admite-se o alongamento e a reprogramação do reembolso de operações de crédito destinadas ao 
custeio agrícola, observado o disposto no MCR 3-2; 

............................................................” (NR) 

Art. 7º  A Seção 4 (Créditos de Custeio) do Capítulo 10 (Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar – Pronaf) do MCR passa a vigorar com a seguinte alteração: 

“8 - Admite-se o alongamento e a reprogramação do reembolso de operações de crédito destinadas 
ao custeio agrícola, observado o disposto no MCR 3-2.” (NR) 

Art. 8º  Ficam revogados os seguintes dispositivos do MCR: 

I - a alínea “b” do item 25 da Seção 2 do Capítulo 3; 

II - a alínea “a” do item 3 da Seção 1 do Capítulo 4; 

III - o item 4 da Seção 1 do Capítulo 4; 

IV - o item 3-A da Seção 4 (Poupança Rural) do Capítulo 6; 

V - a alínea “d” do item 2 da Seção 6 do Capítulo 6; 

VI - a alínea “c” do item 5 da Seção 7 do Capítulo 6; 

VII - os incisos I a IV da alínea “g” do item 1 da Seção 1 do Capítulo 8; e 

VIII - as alíneas “a”, “b” e “c” do item 8 da Seção 4 do Capítulo 10. 

Art. 9º  Esta Resolução entra em vigor em 1º de julho de 2019. 

  

                Roberto de Oliveira Campos Neto 
                          Presidente do Banco Central do Brasi 

------------------------------------------------------------------------------------ 

RESOLUÇÃO N° 4.727, DE 27 DE JUNHO DE 2019 

Define as Taxas de Juros do Crédito Rural (TCR) a serem aplicadas às operações contratadas a partir 
de 1º de julho de 2019. 

O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna 
público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada 27 em de junho de 2019, tendo em 
vista as disposições dos arts. 4º, inciso VI, da Lei nº 4.595, de 1964, 4º e 14 da Lei nº 4.829, de 5 de 
novembro de 1965, e parágrafo único do art. 11 do Regulamento anexo ao Decreto nº 58.380, de 10 
de maio de 1966, 

R E S O L V E U : 

Art. 1º A Seção 4 (Despesas) do Capítulo 2 (Condições Básicas) do Manual de Crédito Rural (MCR) 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 



 

 

“3 - As remunerações financeiras, a partir de 1º/7/2019, são as seguintes, de acordo com a origem 
dos recursos aplicados e as classificações previstas no MCR 6-1: 

a) Recursos Obrigatórios (MCR 6-2): 

I - nas operações de custeio, comercialização e industrialização: taxa efetiva de juros prefixada de até 
8,0% a.a. (oito por cento ao ano); 

II - nas operações de investimento de que trata o MCR 6-2-17-A-“a”: taxa efetiva de juros prefixada 
de até 8,0% a.a. (oito por cento ao ano); ou taxa pós-fixada de até 3,46% a.a. (três inteiros e 
quarenta e seis centésimos por cento ao ano), acrescida do Fator de Ajuste Monetário (FAM); 

........................................................................ 

c) recursos da poupança rural (MCR 6-4), quando subvencionados pela União sob a forma de 
equalização de encargos financeiros, para as operações de comercialização, de que trata o MCR 3-4-
11, de custeio e de investimento: taxa efetiva de juros prefixada de até 8,0 % a.a. (oito por cento ao 
ano); 

......................................................................... 

e) recursos dos fundos constitucionais de financiamento regional: conforme definido nos itens 3-A, 3-
B, 3-C, 3-D, 3-E e 3-F; 

...................................................................” (NR) 

Art. 2º A Seção 4-A (Metodologia de cálculo das Taxas de Juros do Crédito Rural - TCR) do Capítulo 2 
(Condições Básicas) do MCR passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“5 - Para as linhas de crédito rural com recursos controlados em que forem estabelecidas taxas de 
juros nas modalidades TCRpré e TCRpós, cabe ao tomador, no ato da contratação, optar pela 
modalidade a ser utilizada.” (NR) 

“19 - ................................................................... 

a) taxa efetiva de juros de 3,0% a.a.: -0,3295898; 

b) taxa efetiva de juros de 4,6% a.a.: 0,0497942; 

c) taxa efetiva de juros de 5,25% a.a.: 0,2039204; 

d) taxa efetiva de juros de 6,0% a.a.: 0,3817558; 

e) taxa efetiva de juros de 7,0% a.a.: 0,6180408; 

f) taxa efetiva de juros de 8,0% a.a.: 0,8559865; 

g) taxa efetiva de juros de 8,5% a.a.: 0,9745442; 

h) taxa efetiva de juros de 9,5% a.a.: 1,2116596; 

i) taxa efetiva de juros de 10,5% a.a.: 1,4487724.” (NR) 

“20 - O Fator de Ajuste (FA) aplicado na definição das taxas efetivas de juros de que trata esta Seção 
será zero para todas as operações.” (NR) 

Art. 3º A Seção 5 (Financiamento para Proteção de Preços em Operações no Mercado Futuro e de 
Opções) do Capítulo 4 (Finalidades Especiais) do MCR passa a vigorar com a seguinte alteração: 

“1- ................................................................... 

....................................................................... 



 

 

g) encargos financeiros nas operações contratadas a partir de 1º/7/2019: taxa efetiva de juros 
prefixada de até 8,0% a.a. (oito por cento ao ano); 

...................................................................” (NR) 

Art. 4º A Seção 1 (Pronamp) do Capítulo 8 (Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural - 
Pronamp) do MCR passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“1 - ................................................................... 

......................................................................... 

d) encargos financeiros nas operações contratadas a partir de 1º/7/2019: 

I - custeio: taxa efetiva de juros prefixada de até 6,0% a.a. (seis por cento ao ano); e 

II - investimento: taxa efetiva de juros prefixada de até 7,0% a.a. (sete por cento ao ano); ou taxa 
pós-fixada, composta de parte fixa de até 2,50% a.a. (dois inteiros e cinquenta centésimos por cento 
ao ano), acrescida do Fator de Ajuste Monetário (FAM); 

..................................................................” (NR) 

Art. 5º A Seção 1 (Disposições Gerais) do Capítulo 9 (Fundo de Defesa da Economia Cafeeira - 
Funcafé) do MCR passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“1 - .................................................................... 

......................................................................... 

c) encargos financeiros nas operações contratadas a partir de 1º/7/2019: 

I - taxa efetiva de juros prefixada de até 7,0% a.a. (sete por cento ao ano); 

II - taxa efetiva de juros prefixada de até 9,5% a.a. (nove inteiros e cinco décimos por cento ao ano), 
para as operações de que trata o MCR 9-6 e para as operações de que trata o MCR 9-4, sendo que, 
nos financiamentos ao amparo do FAC para cooperativas de cafeicultores que exerçam as atividades 
de beneficiamento, torrefação ou exportação de café, aplicam-se as taxas de juros previstas no inciso 
I; 

...................................................................” (NR) 

Art. 6º A Seção 4 (Créditos de Custeio) do Capítulo 10 (Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar - Pronaf) do MCR passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“2 - A partir de 1º/7/2019, a soma dos créditos de custeio rural contratados ao amparo do Pronaf fica 
limitada a R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) por mutuário e por ano agrícola, em todo o 
Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), sujeitando-se às seguintes condições: 

a) taxa efetiva de juros prefixada de até 3,0% a.a. (três por centos ao ano): para operações 
destinadas ao cultivo de arroz, feijão, mandioca, feijão caupi, trigo, amendoim, alho, tomate, cebola, 
inhame, cará, batata-doce, batata-inglesa, abacaxi, banana, açaí, pupunha, cacau, baru, castanha-de-
caju , laranja, tangerina, olerícolas, erva-mate, ervas medicinais, aromáticas e condimentares; de 
outros produtos inseridos em sistemas de produção de base agroecológica ou em transição para 
sistemas de base agroecológica; de milho, cujas operações somadas atinjam o valor de até 
R$20.000,00 (vinte mil reais) por mutuário em cada ano agrícola; ao custeio pecuário das atividades 
de apicultura, bovinocultura de leite, piscicultura, ovinocultura e caprinocultura e exploração 
extrativista ecologicamente sustentável; 

b) taxa efetiva de juros prefixada de até 4,6% a.a. (quatro inteiros e seis décimos por cento ao ano: 
para aquisição de animais destinados a recria e engorda, para operações destinadas ao cultivo de 



 

 

milho que, somadas, ultrapassem o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), por mutuário em cada ano 
agrícola, e demais culturas e criações; 

...................................................................” (NR) 

Art. 7º A Seção 5 (Créditos de Investimento - Pronaf Mais Alimentos) do Capítulo 10 (Pronaf) do MCR 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“5 - .................................................................... 

......................................................................... 

c) encargos financeiros nas operações contratadas a partir de 1º/7/2019, para os seguintes 
empreendimentos e finalidades: taxa efetiva de juros prefixada de até 3,0% a.a. (três por cento ao 
ano) ou taxa pós-fixada 

composta de parte fixa de até -1,33% a.a. (um inteiro e trinta e três centésimos por cento ao ano 
negativo), acrescida do Fator de Ajuste Monetário (FAM): 

......................................................................... 

d) encargos financeiros nas operações contratadas a partir de 1º/7/2019, para os demais 
empreendimentos e finalidades: taxa efetiva de juros prefixada de até 4,6% a.a. (quatro inteiros e 
seis décimos por cento ao ano) ou taxa pós-fixada composta de parte fixa de até 0,20% a.a. (vinte 
centésimos por cento ao ano), acrescida do Fator de Ajuste Monetário (FAM); 

...................................................................” (NR) 

Art. 8º A Seção 6 (Crédito de Investimento para Agregação de Renda - Pronaf Agroindústria) do 
Capítulo 10 (Pronaf) do MCR passa a vigorar com a seguinte alteração: 

“4 - ................................................................... 

......................................................................... 

d) encargos financeiros nas operações contratadas a partir de 1º/7/2019, respeitado o limite de 
R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) por associado: taxa efetiva de juros prefixada de até 4,6% 
a.a. (quatro inteiros e seis décimos por cento ao ano) ou taxa pós-fixada composta de parte fixa de 
até 0,20% a.a. (vinte centésimos por cento ao ano), acrescida do Fator de Ajuste Monetário (FAM); 

...................................................................” (NR) 

Art. 9º A Seção 7 (Crédito de Investimento para Sistemas Agroflorestais - Pronaf Floresta) do Capítulo 
10 (Pronaf) do MCR passa a vigorar com a seguinte alteração: 

“1 - ................................................................... 

......................................................................... 

d) encargos financeiros nas operações contratadas a partir de 1º/7/2019: taxa efetiva de juros 
prefixada de até 3,0% a.a. (três por cento ao ano) ou taxa pós-fixada composta de parte fixa de até -
1,33% a.a. (um inteiro e trinta e três centésimos por cento ao ano negativo), acrescida do Fator de 
Ajuste Monetário (FAM); 

...................................................................” (NR) 

Art. 10. A Seção 8 (Crédito de Investimento para Convivência com o Semiárido - Pronaf Semiárido) do 
Capítulo 10 (Pronaf) do MCR passa a vigorar com a seguinte alteração: 

“1 - .................................................................. 

....................................................................... 



 

 

d) encargos financeiros nas operações contratadas a partir de 1º/7/2019: taxa efetiva de juros 
prefixada de até 3,0% a.a. (três por cento ao ano) ou 

taxa pós-fixada composta de parte fixa de até -1,33% a.a. (um inteiro e trinta e três centésimos por 
cento ao ano negativo), acrescida do Fator de Ajuste Monetário (FAM); 

...................................................................” (NR) 

Art. 11. A Seção 10 (Crédito de Investimento para Jovens - Pronaf Jovem) do Capítulo 10 (Pronaf) do 
MCR passa a vigorar com a seguinte alteração: 

“1 - .................................................................... 

......................................................................... 

d) encargos financeiros nas operações contratadas a partir de 1º/7/2019: taxa efetiva de juros 
prefixada de até 3,0% a.a. (três por cento ao ano) ou taxa pós-fixada composta de parte fixa de até -
1,33% a.a. (um inteiro e trinta e três centésimos por cento ao ano negativo), acrescida do Fator de 
Ajuste Monetário (FAM); 

.................................................................” (NR) 

Art. 12. A Seção 11 (Crédito de industrialização para Agroindústria Familiar -Pronaf Industrialização 
de Agroindústria Familiar) do Capítulo 10 (Pronaf) do MCR passa a vigorar com a seguinte alteração: 

“1 - ................................................................... 

......................................................................... 

d) encargos financeiros nas operações contratadas a partir de 1º/7/2019: taxa efetiva de juros 
prefixada: até 4,6% a.a. (quatro inteiros e seis décimos por cento ao ano); 

...................................................................” (NR) 

Art. 13. A Seção 12 (Crédito para Integralização de Cotas-Partes por Beneficiários do Pronaf 
Cooperativados- Pronaf Cotas-Partes) do Capítulo 10 (Pronaf) do MCR passa a vigorar com a seguinte 
alteração: 

“1 - ................................................................ 

...................................................................... 

e) encargos financeiros nas operações contratadas a partir de 1º/7/2019: taxa efetiva de juros 
prefixada de até 4,6% a.a. (quatro inteiros e seis décimos por cento ao ano); 

..................................................................” (NR) 

Art. 14. A Seção 14 (Crédito de Investimento para Agroecologia (Pronaf Agroecologia) do Capítulo 10 
(Pronaf) do MCR passa a vigorar com a seguinte alteração: 

“1 - ................................................................... 

......................................................................... 

d) encargos financeiros nas operações contratadas a partir de 1º/7/2019: taxa efetiva de juros 
prefixada de até 3,0% a.a. (três por cento ao ano) ou taxa pós-fixada composta de parte fixa de até -
1,33% a.a. (um inteiro e trinta e três centésimos por cento ao ano negativo), acrescida do Fator de 
Ajuste Monetário (FAM); 

...................................................................” (NR) 



 

 

Art. 15. A Seção 16 (Crédito para Investimento em Energia Renovável e Sustentabilidade Ambiental - 
Pronaf Eco) do Capítulo 10 (Pronaf) do MCR passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“1 - .................................................................. 

....................................................................... 

d) ..................................................................... 

I - para as operações destinadas ao financiamento de uma ou mais finalidades listadas nos incisos de 
I a VI da alínea “b”: taxa efetiva de juros prefixada de até 3,0% a.a. (três por cento ao ano) ou taxa 
pós-fixada composta de parte fixa de até -1,33% a.a. (um inteiro e trinta e três centésimos por cento 
ao ano negativo), acrescida do Fator de Ajuste Monetário (FAM); 

II - para as operações destinadas ao financiamento da finalidade listada no inciso VII da alínea “b”: 
taxa efetiva de juros prefixada de até 4,6% a.a. (quatro inteiros e seis décimos por cento ao ano) ou 
taxa pós-fixada composta de parte fixa de até 0,20% a.a. (vinte centésimos por cento ao ano), 
acrescida do Fator de Ajuste Monetário (FAM); 

...................................................................” (NR) 

Art. 16. A Seção 20 (Crédito Produtivo Orientado de Investimento - Pronaf Produtivo Orientado) do 
Capítulo 10 (Pronaf) do MCR passa a vigorar com a seguinte alteração: 

“1 - ................................................................... 

......................................................................... 

d) encargos financeiros nas operações contratadas a partir de 1º/7/2019: taxa efetiva prefixada de 
até 3,0% a.a. (três por cento ao ano) ou taxa pós-fixada composta de parte fixa de até -1,33% a.a. 
(um inteiro e trinta e três centésimos por cento ao ano negativo), acrescida do Fator de Ajuste 
Monetário (FAM); 

..................................................................” (NR) 

Art. 17. A Seção 3 (Programa de Incentivo à Irrigação e à Produção em Ambiente Protegido - 
Moderinfra) do Capítulo 13 (Programas com Recursos do BNDES) do MCR passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 

“1 - ................................................................... 

........................................................................ 

d) encargos financeiros nas operações contratadas a partir de 1º/7/2019: 

I - taxa efetiva de juros prefixada: até 8,0% a.a. (oito por cento ao ano); ou 

II - taxa pós-fixada: composta de parte fixa de até 3,46% a.a. (três inteiros e quarenta e seis 
centésimos por cento ao ano), acrescida do Fator de Ajuste Monetário (FAM); 

..................................................................” (NR) 

Art. 18. A Seção 4 (Programa de Modernização da Agricultura e Conservação dos Recursos Naturais - 
Moderagro) do Capítulo 13 (Programas com Recursos do BNDES) do MCR passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 

“1 - .................................................................. 

........................................................................ 

f) encargos financeiros nas operações contratadas a partir de 1º/7/2019: 



 

 

I - taxa efetiva de juros prefixada: até 8,0% a.a. (oito por cento ao ano); ou 

II - taxa pós-fixada: composta de parte fixa de até 3,46% a.a. (três inteiros e quarenta e seis 
centésimos por cento ao ano), acrescida do Fator de Ajuste Monetário (FAM); 

...................................................................” (NR) 

Art. 19. A Seção 5 (Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos 
Associados e Colheitadeiras - Moderfrota) do Capítulo 13 (Programas com Recursos do BNDES) do 
MCR passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“1 - ................................................................. 

........................................................................ 

d) encargos financeiros nas operações contratadas a partir de 1º/7/2019: 

I - taxa efetiva de juros prefixada de até 8,5% a.a. (oito inteiros e cinco décimos por cento ao ano); ou 
taxa pós-fixada composta de parte fixa de até 3,94% a.a. (três inteiros e noventa e quatro centésimos 
por cento ao ano), acrescida do Fator de Ajuste Monetário (FAM), para beneficiários cuja receita 
operacional bruta/renda anual ou anualizada, ou do grupo econômico a que pertença, seja de até 
R$90.000.000,00 (noventa milhões de reais); ou 

II - taxa efetiva de juros prefixada de até 10,5% a.a. (dez inteiros e cinco décimos por cento ao ano); 
ou taxa pós-fixada composta de parte fixa de até 5,85% a.a. (cinco inteiros e oitenta e cinco 
centésimos por cento ao ano), acrescida do Fator de Ajuste Monetário (FAM), para beneficiários cuja 
receita operacional bruta/renda anual ou anualizada, ou do grupo econômico a que pertença, seja 
superior a R$90.000.000,00 (noventa milhões de reais); 

...................................................................” (NR) 

Art. 20. A Seção 6 (Programa de Desenvolvimento Cooperativo para Agregação de Valor à Produção 
Agropecuária - Prodecoop) do Capítulo 13 (Programas com Recursos do BNDES) do MCR passa a 
vigorar com as seguintes alterações: 

“1 - ................................................................... 

......................................................................... 

f) encargos financeiros nas operações contratadas a partir de 1º/7/2019: 

I - taxa efetiva de juros prefixada: até 8,0% a.a. (oito por cento ao ano); ou 

II - taxa pós-fixada: composta por parte fixa de até 3,46% a.a. (três inteiros e quarenta e seis 
centésimos por cento ao ano), acrescida do Fator de Ajuste Monetário (FAM); 

...................................................................” (NR) 

Art. 21. O item 1 da Seção 7 (Programa para Redução da Emissão de Gases de Efeito Estufa na 
Agricultura - Programa ABC) do Capítulo 13 (Programas com Recursos do BNDES) do MCR passa a 
vigorar com as seguintes alterações: 

“1 - .................................................................. 

........................................................................ 

g) encargos financeiros nas operações contratadas a partir de 1º/7/2019: 

I - para as finalidades previstas no inciso VI da alínea “c”: taxa efetiva de juros prefixada de até 5,25% 
a.a. (cinco inteiros e vinte e cinco centésimos por cento ao ano); ou taxa pós-fixada composta de 



 

 

parte fixa de até 0,82% a.a. (oitenta e dois centésimos por cento ao ano), acrescida do Fator de 
Ajuste Monetário (FAM); 

II - para as demais finalidades: taxa efetiva de juros prefixada de até 7,0% a.a. (sete por cento ao 
ano); ou pós-fixada composta de parte fixa de até 2,50% a.a. (dois inteiros e cinquenta centésimos 
por cento ao ano), acrescida do Fator de Ajuste Monetário (FAM); 

...................................................................” (NR) 

Art. 22. A Seção 9 (Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica na Produção Agropecuária - 
Inovagro) do Capítulo 13 (Programas com Recursos do BNDES) do MCR passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 

“1 - .................................................................. 

........................................................................ 

e) encargos financeiros nas operações contratadas a partir de 1º/7/2019: 

I - taxa efetiva de juros prefixada: até 7,0% a.a. (sete por cento ao ano); ou 

II - taxa pós-fixada: composta de parte fixa de até 2,50% a.a. (dois inteiros e cinquenta centésimos 
por cento ao ano), acrescida do Fator de Ajuste Monetário (FAM); 

...................................................................” (NR) 

Art. 23. A Seção 10 (Programa para Construção e Ampliação de Armazéns - PCA) do Capítulo 13 
(Programas com Recursos do BNDES) do MCR passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“1 - ................................................................ 

...................................................................... 

e) encargos financeiros nas operações contratadas a partir de 1º/7/2019: 

I - para investimentos relativos à armazenagem de grãos de unidades com capacidade de até 6.000 
toneladas: taxa efetiva de juros prefixada de até 6,0% a.a. (seis por cento ao ano); ou taxa pós-fixada 
composta de parte fixa de até 1,54% a.a. (um inteiro e cinquenta e quatro centésimos por cento ao 
ano), acrescida do Fator de Ajuste Monetário (FAM); 

II - para os demais investimentos: taxa efetiva de juros prefixada de até 7,0% a.a. (sete por cento ao 
ano); ou taxa pós-fixada composta de parte fixa de até 2,50% a.a. (dois inteiros e cinquenta 
centésimos por cento ao ano), acrescida do Fator de Ajuste Monetário (FAM); 

..................................................................” (NR) 

Art. 24. Ficam revogados os seguintes dispositivos do MCR: 

I - as alíneas “a” e “b” do item 5 da Seção 4-A do Capítulo 2; 

II - os itens 17 e 21 da Seção 4-A do Capítulo 2; 

III - os incisos I e II da alínea “g” do item 1 da Seção 5 do Capítulo 4; 

IV - os incisos I e II das alíneas “a” e “b” do item 2 da Seção 4 do Capítulo 10; 

V - os incisos I e II da alínea “d” do item 5 da Seção 5 do Capítulo 10; 

VI - os incisos I e II da alínea “d” do item 4 da Seção 6 do Capítulo 10; 

VII - os incisos I e II da alínea “d” do item 1 da Seção 7 do Capítulo 10; 

VIII - os incisos I e II da alínea “d” do item 1 da Seção 8 do Capítulo 10; 



 

 

IX - os incisos I e II da alínea “d” do item 1 da Seção 10 do Capítulo 10; 

X - os incisos I e II da alínea “d” do item 1 da Seção 11 do Capítulo 10; 

XI - os incisos I e II da alínea “e” do item 1 da Seção 12 do Capítulo 10; 

XII - os incisos I e II da alínea “d” do item 1 da Seção 14 do Capítulo 10; 

XIII - os incisos I e II da alínea “d” do item 1 da Seção 20 do Capítulo 10. 

Art. 25. Esta Resolução entra em vigor em 1º de julho de 2019. 

   

              Roberto de Oliveira Campos Neto 
                        Presidente do Banco Central do Brasil 

------------------------------------------------------------------------------------ 

RESOLUÇÃO N° 4.728, DE 27 DE JUNHO DE 2019 

Define os encargos financeiros e o bônus de adimplência das operações rurais realizadas com 
recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento para o período de 1º de julho de 2019 a 30 de 
junho de 2020. 

OBS: O inteiro teor deste ato está disponível no endereço eletrônico 
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/especialnor 

------------------------------------------------------------------------------------ 

RESOLUÇÃO N° 4.729, DE 27 DE JUNHO DE 2019 

Ajusta normas a serem aplicadas às operações contratadas no âmbito do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) de que trata o Capítulo 10 do Manual de Crédito 
Rural (MCR). 

O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna 
público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 27 de junho de 2019, de acordo 
com os arts. 4º, inciso VI, da Lei nº 4.595, de 1964, 4º e 14 da Lei nº 4.829, de 5 de novembro de 
1965, e art. 3º, § 3º, da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, 

R E S O L V E U : 

Art. 1º  A Seção 1 (Disposições Gerais) do Capítulo 10 (Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar - Pronaf) do Manual de Crédito Rural (MCR) passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 

“2 - ............................................................. 

a) ............................................................... 

................................................................... 

V - quando financiados, devem ter seus custos calculados na forma dos itens 44, 45, 46, 47 e 48, 
exceto para os financiamentos de que trata o MCR 10-16, 10-17 e 10-20, que têm custos específicos 
de assistência técnica; 

............................................................” (NR) 

“44 - No caso de orientação técnica grupal, seu custo não pode exceder: 

a) para empreendimento vinculado a custeio: 0,3% (três décimos por cento) do valor do orçamento, 
exigíveis no ato da contratação; 

https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/especialnor


 

 

b) para empreendimento vinculado a investimento: 

I - 0,3% (três décimos por cento) do valor do orçamento, exigíveis no ato da contratação; 

II - 0,3% a.a. (três décimos por cento ao ano), exigíveis em 30 de junho, 31 de dezembro e no 
vencimento do contrato de prestação da orientação técnica, ou, se ocorrer primeiro, na data da 
liquidação do financiamento, incidentes sobre os saldos da conta vinculada após o primeiro ano de 
vigência da operação, acrescidos dos recursos próprios previstos no orçamento, observado que os 
recursos próprios devem ser deduzidos na mesma proporção das amortizações efetuadas.” (NR) 

“45 - No caso de orientação técnica individual, seu custo não pode exceder: 

a) para empreendimento vinculado a custeio: 2% (dois por cento) do valor do orçamento, exigíveis 
no ato da contratação; 

b) para empreendimento vinculado a investimento: 

I - 2% (dois por cento) do valor do orçamento, exigíveis no ato da contratação; 

II - 2% a.a. (dois por cento ao ano), exigíveis em 30 de junho, 31 de dezembro e no vencimento do 
contrato de prestação da orientação técnica, ou, se ocorrer primeiro, na data da liquidação do 
financiamento, incidentes sobre os saldos da conta vinculada após o primeiro ano de vigência da 
operação, acrescidos dos recursos próprios previstos no orçamento, observado que os recursos 
próprios devem ser deduzidos na mesma proporção das amortizações efetuadas.” (NR) 

“46 - As despesas totais de estudo técnico isolado (plano ou projeto), avaliação, exame de escrita, 
perícia e vistoria prévia ficam limitadas a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do orçamento 
referente à operação proposta.” (NR) 

“47 - O custo do estudo técnico (plano ou projeto) é coberto pela remuneração da orientação 
técnica, quando for exigida sua prestação.” (NR) 

“48 - O custo de estudo técnico isolado referente a custeios sucessivos incide apenas sobre o 
orçamento do primeiro ano.” (NR) 

Art. 2º  A Seção 5 (Créditos de Investimento - Pronaf Mais Alimentos) do Capítulo 10 (Pronaf) do MCR 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“4 - Os créditos de investimento estão restritos ao financiamento de itens diretamente relacionados 
com a implantação, ampliação ou modernização da estrutura das atividades de produção, de 
armazenagem, de transporte ou de serviços agropecuários ou não agropecuários, no 
estabelecimento rural ou em áreas comunitárias rurais próximas, sendo também passível de 
financiamento a construção ou reforma de moradias no imóvel rural e a aquisição de equipamentos 
e de programas de informática voltados para melhoria da gestão dos empreendimentos rurais, de 
acordo com projetos técnicos específicos.” (NR) 

“5 - ............................................................. 

a) ............................................................... 

................................................................... 

IV – até R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para construção ou reforma de moradias no imóvel rural 
de propriedade do mutuário ou de terceiro cujo CPF conste na DAP da unidade familiar, desde que 
definida no projeto técnico a viabilidade econômica das atividades desenvolvidas na propriedade 
para pagamento do crédito; 

................................................................... 



 

 

c) ............................................................... 

................................................................... 

VII – exploração extrativista ecologicamente sustentável; 

................................................................... 

e) ............................................................... 

................................................................... 

III – até 7 (sete) anos, com prazo de carência de até 14 meses, para aquisição de tratores e 
implementos associados, colheitadeiras e suas plataformas de corte, assim como máquinas agrícolas 
autopropelidas para pulverização e adubação; 

IV – até 10 (dez) anos, incluídos até 3 (três) anos de carência, para os demais itens financiáveis; 

............................................................” (NR) 

Art. 3º  A Seção 7 (Crédito de Investimento para Sistemas Agroflorestais - Pronaf Floresta) do 
Capítulo 10 (Pronaf) do MCR passa a vigorar com a seguinte alteração: 

“1 - ............................................................. 

................................................................... 

b) finalidade: financiamento, conforme projeto técnico, de atividades referentes a: 

............................................................” (NR) 

Art. 4º  A Seção 18 (Normas Transitórias) do Capítulo 10 (Pronaf) do MCR passa a vigorar com a 
seguinte alteração: 

“11 - No ano agrícola 2019/2020, a instituição financeira poderá conceder, a beneficiários do Pronaf, 
créditos nas condições do Pronamp de que trata o MCR 8-1, ao amparo de recursos controlados de 
que trata o MCR 6-1-2, sem prejuízo de o mutuário continuar sendo beneficiário do Pronaf, 
observado que, no referido ano agrícola, o mutuário que contratar crédito ao amparo do Pronaf fica 
impedido de contratar crédito ao amparo do Pronamp e aquele que contratar crédito no Pronamp 
não poderá contratar crédito ao amparo do Pronaf.” (NR) 

Art. 5º  Fica revogada a alínea “f” do item 5 da Seção 5 (Créditos de Investimento – Pronaf Mais 
Alimentos) do Capítulo 10 (Pronaf) do Manual de Crédito Rural (MCR). 

Art. 6º  Esta Resolução entra em vigor em 1º de julho de 2019. 

  

                    Roberto de Oliveira Campos Neto 
                              Presidente do Banco Central do Brasil 

------------------------------------------------------------------------------------ 

RESOLUÇÃO N° 4.730, DE 27 DE JUNHO DE 2019 

Ajusta normas gerais do crédito rural a serem aplicadas a partir de 1º de julho de 2019. 

OBS: O inteiro teor deste ato está disponível no endereço eletrônico 
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/especialnor 

------------------------------------------------------------------------------------ 
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RESOLUÇÃO N° 4.731, DE 27 DE JUNHO DE 2019 

Ajusta normas do Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF), no âmbito do 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). 

 
OBS: O inteiro teor deste ato está disponível no endereço eletrônico 
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/especialnor 

------------------------------------------------------------------------------------ 

RESOLUÇÃO N° 4.732, DE 27 DE JUNHO DE 2019 

Altera a Resolução nº 3.427, de 21 de dezembro de 2006, para redefinir a periodicidade da 
elaboração do Relatório de Monitoramento de Riscos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna 
público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 27 de junho de 2019, de acordo 
com os incisos I e III do art. 3º da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, 

R E S O L V E U : 

Art. 1º  A Resolução nº 3.427, de 21 de dezembro de 2006, passa a vigorar com a seguinte alteração: 

“Art. 2º  ........................................................ 

Parágrafo único.  ................................................ 

.................................................................. 

II - elaboração, envio para conhecimento do CMN e publicação, anualmente, de Relatório de 
Monitoramento de Riscos, relatando a atuação da CVM no que se refere aos riscos identificados e às 
prioridades estabelecidas no Plano Bienal em vigor, e justificativas, se for o caso, para a atualização 
do Plano Bienal, nas hipóteses de surgimento ou agravamento de riscos posteriormente à sua 
aprovação.” (NR) 

Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor em na data de sua publicação. 

                   Roberto de Oliveira Campos Neto 
                            Presidente do Banco Central do Brasil 

------------------------------------------------------------------------------------ 

RESOLUÇÃO N° 4.733, DE 27 DE JUNHO DE 2019 

Dispõe sobre as condições de emissão de Letra Financeira por parte das instituições financeiras que 
especifica. 

O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna 
público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 27 de junho de 2019, com base 
nos arts. 4º, incisos VI e VIII, da referida Lei, 10 da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, e 41 da Lei nº 
12.249, de 11 de junho de 2010, 

R E S O L V E U : 

Art. 1º  Esta Resolução disciplina as condições de emissão de Letra Financeira. 

Art. 2º  A Letra Financeira pode ser emitida por bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de 
desenvolvimento, bancos de investimento, sociedades de crédito, financiamento e investimento, 
caixas econômicas, companhias hipotecárias, sociedades de crédito imobiliário, cooperativas de 
crédito e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/especialnor


 

 

§ 1º  A emissão de Letra Financeira pelos bancos de desenvolvimento deve atender às condições 
previstas nesta Resolução e na regulamentação específica. 

§ 2º  A emissão de Letra Financeira pelo BNDES fica sujeita à observância do limite correspondente 
ao valor do Nível I do Patrimônio de Referência (PR) da instituição, definido nos termos  da 
regulamentação em vigor. 

§ 3º  As cooperativas de crédito somente podem emitir Letra Financeira para fins de composição do 
PR. 

Art. 3º  A Letra Financeira deve ser emitida com valor nominal unitário igual ou superior a: 

I - R$300.000,00 (trezentos mil reais), se contiver cláusula de subordinação, nos termos do art. 40 da 
Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e 

II - R$50.000,00 (cinquenta mil reais), se não contiver cláusula de subordinação. 

Art. 4º  A remuneração da Letra Financeira pode ser baseada em taxa de juros fixa ou flutuante, 
combinadas ou não, bem como em outras taxas, desde que de conhecimento público e regularmente 
calculadas. 

§ 1º  Admite-se a emissão de Letra Financeira com previsão de: 

I - pagamento periódico de rendimentos, desde que em intervalos não inferiores a 180 (cento e 
oitenta) dias; e 

II - atualização de seu valor nominal com base em índice de preços. 

§ 2º  O valor de resgate da Letra Financeira pode ser inferior ao valor de sua emissão, conforme seus 
critérios de remuneração. 

§ 3º  O valor nominal de Letra Financeira não pode ser atualizado com base em variação cambial, 
com exceção do disposto no art. 6º, inciso II, desta Resolução. 

Art. 5º  O prazo de vencimento mínimo da Letra Financeira é de 24 meses, vedado o resgate, total ou 
parcial, antes do prazo pactuado. 

§ 1º  Não se aplica a vedação de que trata o caput se a instituição emissora efetuar o resgate 
antecipado para fins de imediata troca do título por outra Letra Financeira de sua emissão. 

§ 2º  Para fins do disposto no § 1º, é vedada: 

I - a troca de Letra Financeira com cláusula de subordinação por Letra Financeira sem cláusula de 
subordinação; e 

II - a troca de Letra Financeira emitida há menos de doze meses. 

§ 3º  Na troca de Letra Financeira, o resgate antecipado deve ser realizado por meio de mercado de 
balcão organizado. 

§ 4º  A Letra Financeira colocada em substituição ao título resgatado deve observar as seguintes 
características: 

I - valor nominal unitário igual ou superior ao valor de mercado do título resgatado deduzido das 
obrigações tributárias decorrentes da operação; e 

II - prazo de vencimento superior ao prazo remanescente do título resgatado, observado o prazo 
mínimo estabelecido no caput. 



 

 

§ 5º  No cumprimento do disposto no § 4º, inciso I, admite-se a troca por Letras Financeiras cuja 
soma dos respectivos valores nominais unitários seja igual ou superior ao valor de mercado do título 
resgatado deduzido das obrigações tributárias decorrentes da operação. 

§ 6º  O resgate antecipado de Letra Financeira com cláusula de subordinação não está sujeito à 
autorização do Banco Central do Brasil prevista nos arts. 17, inciso IX, e 20, inciso V, da Resolução nº 
4.192, de 1º de março de 2013, desde que a Letra Financeira colocada em substituição ao título 
resgatado: 

I - apresente taxa de juros igual ou inferior ao da Letra Financeira resgatada; e 

II - mantenha as demais características da Letra Financeira resgatada, respeitados os requisitos 
previstos neste artigo para sua troca. 

Art. 6º  Exclusivamente quando emitida com cláusula de subordinação, a Letra Financeira pode 
prever: 

I - vencimento condicionado somente à ocorrência da dissolução da instituição emissora ou do 
inadimplemento da obrigação de pagar a remuneração estipulada, caso em que ambas as condições 
deverão constar do título; e 

II - correção pela variação cambial. 

Art. 7º  Exclusivamente para fins de composição do Patrimônio de Referência, admite-se que a Letra 
Financeira referida no art. 6º desta Resolução seja emitida com previsão de: 

I - suspensão do pagamento da remuneração estipulada; e 

II - extinção permanente do direito de crédito por ela representado ou, alternativamente, conversão 
desse direito em ações elegíveis ao Capital Principal da instituição emissora. 

§ 1º  A eficácia das cláusulas mencionadas no caput deve estar condicionada à vigência da 
autorização de que trata o art. 24 da Resolução nº 4.192, de 2013, condição esta que deverá constar 
do título. 

§ 2º  Na hipótese de liquidação ou falência da instituição emissora, o pagamento dos titulares de 
Letras Financeiras emitidas com as características estabelecidas na regulamentação em vigor para 
composição do Nível II do PR deve ter preferência sobre o pagamento dos titulares de Letra 
Financeira emitida com as características do Capital Complementar do PR. 

Art. 8º  Para fins do disposto no art. 24 da Resolução nº 4.192, de 2013, o Banco Central do Brasil 
poderá regulamentar autorização, em caráter geral, para utilização dos recursos captados por meio 
de Letra Financeira na composição do PR. 

Parágrafo único.  A autorização em caráter geral de que trata o caput não se aplica a Letra Financeira 
emitida com cláusula de conversão do direito de crédito por ela representado em ações elegíveis ao 
Capital Principal da instituição emissora. 

Art. 9º  A Letra Financeira com vencimento igual ou superior a 36 meses pode ser emitida com 
cláusula de opção de recompra pela instituição emissora ou de revenda para a instituição emissora, 
combinada ou não com cláusula de modificação de sua remuneração caso não exercida a opção. 

§ 1º  A primeira data de exercício das opções de recompra e de revenda deve observar o prazo 
mínimo referido no caput do art. 5º. 

§ 2º  O intervalo entre as datas de exercício das opções deve ser de, no mínimo, 180 dias. 

§ 3º  O exercício da opção de recompra pela instituição emissora da Letra Financeira objeto de oferta 
pública deve observar critérios equitativos, na forma da regulamentação em vigor. 



 

 

§ 4º  O exercício da opção de recompra ou de revenda de que trata este artigo: 

I - não se sujeita ao atendimento dos limites estabelecidos no caput do art. 10 desta Resolução; 

II - implica a extinção da Letra Financeira a partir da data do respectivo exercício. 

Art. 10.  A Letra Financeira pode ser recomprada pela instituição emissora, a qualquer tempo, desde 
que por meio de bolsas ou de mercado de balcão organizado, para permanência em tesouraria e 
venda posterior, até o limite de: 

I - 5% (cinco por cento) do valor contábil das Letras Financeiras por ela emitidas sem cláusula de 
subordinação; e 

II - 3% (três por cento) do valor contábil das Letras Financeiras por ela emitidas com cláusula de 
subordinação. 

§ 1º  Para fins do disposto no caput, o valor contábil deve ser apurado na data da recompra sem 
dedução do saldo das Letras Financeiras em tesouraria. 

§ 2º  Devem ser consideradas, para fins da verificação do cumprimento dos limites de que trata 
o caput, as Letras Financeiras adquiridas por: 

I - entidades integrantes do conglomerado prudencial, nos termos da Resolução nº 4.280, de 31 de 
outubro de 2013; e 

II - demais entidades submetidas ao controle direto ou indireto da instituição emissora, caracterizado 
por: 

a) participações em empresas localizadas no País ou no exterior em que a instituição detenha, direta 
ou indiretamente, isoladamente ou em conjunto com outros sócios, inclusive em função da 
existência de acordos de votos, direitos de sócio que lhe assegurem preponderância nas deliberações 
sociais ou poder de eleger ou destituir a maioria dos administradores; ou 

b) controle operacional efetivo, configurado pela administração ou gerência comum ou pela atuação 
no mercado sob a mesma marca ou nome comercial. 

§ 3º  Excetuam-se do disposto no § 2º as Letras Financeiras que forem adquiridas em colocação 
primária. 

§ 4º  Até o limite referido no inciso II do caput, não se aplicam, na recompra de Letra Financeira com 
cláusula de subordinação, inclusive em decorrência do exercício da opção de que trata o art. 9º desta 
Resolução, os seguintes requisitos estabelecidos pela Resolução nº 4.192, de 2013: 

I - as autorizações do Banco Central do Brasil de que tratam os arts. 17, inciso IX, e 20, inciso V; 

II - o atendimento do prazo mínimo de cinco anos entre a data de emissão e a primeira data de 
exercício de opção de recompra, previsto nos arts. 18, inciso I, e 21, inciso I; 

III - o atendimento do prazo mínimo de cinco anos entre a data de recolocação e a data de 
vencimento do título, previsto no art. 22; e 

IV - as comunicações ao Banco Central do Brasil de que tratam os arts. 19 e 22. 

Art. 11.  A instituição emissora e as instituições que participem do processo de distribuição, 
colocação ou negociação de Letra Financeira devem adotar procedimentos que assegurem: 

I - a adequação do título ao perfil do investidor; 

II - o acesso do investidor às informações necessárias à decisão de investimento. 



 

 

Parágrafo único.  Para fins do disposto no caput, devem ser prestadas ao investidor, no mínimo, as 
seguintes informações relativas à Letra Financeira: 

I - impossibilidade de resgate antes do vencimento pactuado; 

II - condições para o exercício de opção de recompra pela instituição emissora ou de revenda para a 
instituição emissora, quando houver; 

III - critérios utilizados para sua troca; 

IV - condições para recompra pela instituição emissora; 

V - possibilidade de resgate inferior ao valor de sua emissão, em função dos critérios de 
remuneração; e 

VI - condições relativas à cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). 

Art. 12.  Ficam revogados: 

I - o inciso II e o § 1º do art. 29-A do Regulamento anexo à Resolução nº 394, de 3 de novembro de 
1976; 

II - a Resolução nº 4.123, de 23 de agosto de 2012; 

III - a Resolução nº 4.330, de 26 de maio de 2014; e 

IV - a Resolução nº 4.382, de 18 de novembro de 2014. 

Art. 13.  Esta Resolução entra em vigor em 1º de outubro de 2019. 

  

                  Roberto de Oliveira Campos Neto 
                            Presidente do Banco Central do Brasil 

------------------------------------------------------------------------------------ 

RESOLUÇÃO N° 4.734, DE 27 DE JUNHO DE 2019 

Estabelece condições e procedimentos para a realização de operações de desconto de recebíveis de 
arranjo de pagamento integrante do Sistema de Pagamentos Brasileiro baseado em conta pós-paga e 
de depósito à vista e de operações de crédito garantidas por esses recebíveis, por parte das 
instituições financeiras; e altera o art. 2º da Resolução nº 4.593, de 28 de agosto de 2017. 

O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna 
público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 27 de junho de 2019, com base 
no disposto nos arts. 4º, incisos VI e VIII, da referida Lei, e 26-A da Lei nº 12.810, de 15 de maio de 
2013, 

R E S O L V E U : 

Art. 1º  Esta Resolução estabelece condições e procedimentos para a realização de operações de 
desconto de recebíveis de arranjo de pagamento integrante do Sistema de Pagamentos Brasileiro 
(SPB) baseado em conta pós-paga e de depósito à vista e de operações de crédito garantidas por 
esses recebíveis, por parte das instituições financeiras. 

Art. 2º  Para fins do disposto nesta Resolução, consideram-se: 

I - recebíveis de arranjo de pagamento: os direitos creditórios presentes ou futuros relativos a 
obrigações de pagamento de instituições credenciadoras e subcredenciadoras aos usuários finais 
recebedores constituídos no âmbito de arranjo de pagamento baseado em conta pós-paga e de 
depósito à vista integrante do SPB; 



 

 

II - recebíveis constituídos: recebíveis de arranjo de pagamento a liquidar, decorrentes de transações 
já realizadas; 

III - recebíveis a constituir: recebíveis de arranjo de pagamento de existência futura e montante 
desconhecido, decorrentes de transações futuras; 

IV - saldo devedor da operação de crédito: o valor necessário para liquidação antecipada integral da 
operação de crédito em determinada data; 

V - operações de desconto de recebíveis de arranjo de pagamento: operações de cessão definitiva de 
recebíveis de arranjo de pagamento; 

VI - operações de crédito garantidas por recebíveis de arranjo de pagamento: operações de crédito, 
inclusive concessão de limite de crédito não cancelável incondicional e unilateralmente pela 
instituição financeira, cujas garantias incluem recebíveis de arranjo de pagamento dados à instituição 
financeira por meio de cessão fiduciária, penhor ou outro instrumento de garantia; 

VII - operações de antecipação: operações realizadas pelas credenciadoras e subcredenciadoras 
caracterizadas pela liquidação de recebível constituído em prazo inferior ao máximo determinado 
pelo arranjo de pagamento, podendo ser: 

a) pré-contratadas: quando o contrato entre credenciador ou subcredenciador e o usuário final 
recebedor estabelece o pagamento de todas as transações em prazo inferior ao máximo estabelecido 
pelo arranjo de pagamento; ou 

b) pós-contratadas: quando a antecipação é realizada sob demanda do usuário final recebedor, 
incidindo sobre determinado conjunto de transações já realizadas; e 

VIII - sistema de registro: sistema destinado ao registro de ativos financeiros operado por entidade 
registradora autorizada pelo Banco Central do Brasil. 

Art. 3º  Para a realização das operações mencionadas no art. 1º, as instituições financeiras devem 
assegurar que os recebíveis de arranjo de pagamento objeto dessas operações estejam registrados 
em sistemas de registro. 

Art. 4º  Nos contratos que formalizem as operações mencionadas no art. 1º, as instituições 
financeiras devem: 

I - especificar os recebíveis de arranjo de pagamento constituídos e a constituir que sejam objeto da 
operação, no caso de operação de desconto; 

II - especificar, no caso de operação de crédito garantida por recebíveis: 

a) os recebíveis de arranjo de pagamento constituídos e a constituir dados em garantia da operação, 
observado o valor de que trata a alínea "b" deste inciso no caso de recebíveis constituídos; e 

b) o valor de recebíveis constituídos que poderá ser mantido permanentemente em garantia, 
durante a vigência da operação; 

III - requerer a autorização do usuário final recebedor para o envio de informações sobre o contrato 
para o sistema de registro; 

IV - especificar a instituição domicílio para liquidação financeira dos recebíveis objeto de desconto ou 
dados em garantia da operação de crédito; 

V - garantir a possibilidade de antecipação pós-contratada, pela instituição credenciadora ou 
subcredenciadora, dos recebíveis constituídos dados em garantia de operação de crédito, respeitada 
a instituição domicílio especificada no inciso IV para liquidação dos valores antecipados; e 



 

 

VI - especificar as condições para liberação dos recursos provenientes da liquidação financeira dos 
recebíveis dados em garantia de operação de crédito, incluídos os recursos provenientes de 
operações de antecipação, observado o disposto no § 4º deste artigo. 

§ 1º  A especificação de que trata o caput, incisos I e II, pode ser feita de forma agregada e deve 
contemplar, quando cabível, a regra de repartição dos recebíveis entre diferentes instituições 
credenciadoras e subcredenciadores conforme a escolha do usuário final recebedor, de modo que a 
identificação detalhada dos recebíveis objeto de desconto ou dados em garantia seja realizada pelo 
sistema de registro em que eles estejam registrados, conforme regras definidas no contrato de 
crédito, obedecida a regulamentação específica do Banco Central do Brasil. 

§ 2º  Ao longo da vigência da operação de crédito, o valor de recebíveis constituídos mantido em 
garantia de que trata o caput, inciso II, alínea "b", deve ser reduzido, quando for o caso, de forma 
que ele se mantenha limitado ao saldo devedor da operação de crédito, ou ao valor do limite 
concedido, no caso de operação de concessão de limite de crédito não cancelável incondicional e 
unilateralmente pela instituição financeira. 

§ 3º  Na situação em que o valor de recebíveis constituídos mantido em garantia de que trata 
o caput, inciso II, alínea "b", seja inferior ao saldo devedor da operação de crédito, é facultado à 
instituição financeira o aumento desse valor até o limite do saldo devedor, desde que verificada a 
inadimplência do devedor da operação de crédito ou outra ocorrência prevista em contrato que 
possibilite essa alteração. 

§ 4º  Os recursos financeiros provenientes de operações de antecipação de que trata o caput, inciso 
V, até o limite do saldo devedor da operação de crédito, poderão ser retidos pela instituição 
financeira por até dois dias úteis, após os quais tais recursos deverão ser liberados ao usuário final 
recebedor ou utilizados para amortização do saldo devedor da operação de crédito. 

Art. 5º  Nos ambiente dos sistemas de registro nos quais estejam registrados os recebíveis de arranjo 
de pagamento objeto das operações mencionadas no art. 1º, as instituições financeiras devem: 

I - informar a alteração na titularidade efetiva dos recebíveis de arranjo de pagamento objeto das 
operações, quando cabível, no mesmo dia em que elas forem contratadas; 

II - dar o comando para: 

a) constituição de gravames e de ônus sobre os recebíveis de arranjo de pagamento objeto das 
operações, quando cabível, conforme regulamento do sistema de registro em que eles estejam 
registrados; 

b) desconstituição de gravames e de ônus sobre os recebíveis objeto das operações, observado o 
disposto no art. 6º; e 

c) alteração do valor de recebíveis constituídos mantido em garantia de que tratam os §§ 2º e 3º do 
art. 4º; e 

III - prover as informações atualizadas sobre os contratos necessárias para o cumprimento, pelo 
sistema de registro, de suas atribuições, incluindo: 

a) as informações relativas ao disposto no art. 4º, incisos I a IV; e 

b) o saldo devedor ou o limite da operação de crédito garantida por recebíveis de arranjo de 
pagamento. 

Art. 6º  As instituições financeiras beneficiárias deverão providenciar a desconstituição dos gravames 
e dos ônus sobre: 



 

 

I - os recebíveis de arranjo de pagamento remanescentes dados em garantia das operações de 
crédito, em até dois dias úteis após o cumprimento das obrigações pelo usuário final recebedor 
relativas às operações de crédito contratadas; 

II - o valor excedente de recebíveis constituídos mantido em garantia de operação de concessão de 
limite de crédito não cancelável incondicional e unilateralmente pela instituição financeira em 
relação ao saldo devedor dessa operação, em até um dia útil após a solicitação de desconstituição de 
gravames e de ônus sobre esses recebíveis pelo usuário final recebedor; e 

III - o valor excedente de recebíveis constituídos mantido em garantia em relação ao valor máximo de 
que trata o art. 4º, inciso II, alínea "b", no mesmo dia em que for verificado esse excedente. 

§ 1º  A solicitação de que trata o caput, inciso II, poderá ser feita diretamente pelo usuário final 
recebedor ou indiretamente, com seu consentimento, por meio das instituições credenciadoras ou 
subcredenciadoras responsáveis pelos recebíveis ou por meio do sistema de registro em que os 
recebíveis estão registrados. 

§ 2º  A verificação do excedente e a desconstituição dos gravames e dos ônus de que trata o caput, 
inciso III, podem ser feitos pelo sistema de registro por determinação da instituição financeira 
beneficiária, conforme regras definidas no contrato de crédito, observada a regulamentação 
específica do Banco Central do Brasil. 

Art. 7º  A instituição financeira autorizada a visualizar os recebíveis de arranjo de pagamento do 
usuário final recebedor deve disponibilizar a esse usuário, no mínimo, as informações sobre o valor 
de recebíveis constituídos a serem liquidados em cada dia, desagregado por: 

I - valor de recebíveis bloqueados no dia que já tenham sido objeto de negociação ou entregues em 
garantia; e 

II - valor de recebíveis livres para negociação no dia. 

Art. 8º  Fica o Banco Central do Brasil autorizado a estabelecer os procedimentos necessários ao 
cumprimento do disposto nesta Resolução. 

Art. 9º  A Resolução nº 4.593, de 28 de agosto de 2017, passa a vigorar com a seguintes alterações: 

"Art. 2º  ........................................................ 

I - .............................................................. 

................................................................... 

e) escriturados conforme regulamentação do Banco Central do Brasil ou custodiados por instituições 
mencionadas no art. 1º; ou 

................................................................... 

§ 1º  Os ativos financeiros de que trata o caput podem ser originários de operações realizadas nos 
segmentos financeiro, comercial, industrial, imobiliário, de hipotecas, de arrendamento mercantil, de 
prestação de serviços, entre outros, inclusive na hipótese de direitos creditórios de existência futura 
e montante desconhecido, desde que derivados de relações já constituídas. 

............................................................" (NR) 

Art. 10.  Ficam revogadas: 

I - a Resolução nº 4.707, de 19 de dezembro de 2018; e 

II - a Resolução nº 4.710, de 31 de janeiro de 2019. 

Art. 11.  Esta Resolução entra em vigor: 



 

 

I - na data da sua publicação, em relação aos arts. 8º e 9º; e 

II - em 3 de agosto de 2020, em relação aos demais dispositivos. 

  

                 Roberto de Oliveira Campos Neto 
                          Presidente do Banco Central do Brasil 

 


