
RESOLUÇÃO Nº 4.576, DE 7 DE JUNHO DE 2017 
 

 
Ajusta normas gerais do crédito rural a partir de 1 º de julho de 2017. 
 

 

O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da L ei nº 4.595, de 
31 de dezembro de 1964, torna público que o Conselh o Monetário Nacional, em 
sessão extraordinária realizada em 7 de junho de 20 17, tendo em vista as 
disposições dos arts. 4º, inciso VI, da Lei nº 4.59 5, de 1964, 4º e 14 da Lei 
nº 4.829, de 5 de novembro de 1965, e do 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 1 (Introdução) do Capítulo 1 (Disp osições 
Preliminares) do Manual de Crédito Rural (MCR) pass a a vigorar com a seguinte 
redação para os itens 8 e 11 e acrescida do item 11 -A com a seguinte redação: 

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

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

d) industrialização.” (NR) 

“11 - O crédito de comercialização se destina: 

a) ao produtor rural, para cobrir despesa posterior  à coleta de sua 
exploração ou para converter em espécie os títulos oriundos da venda a prazo da 
produção ou da entrega de produtos a sua cooperativ a; 

b) a cooperativas de produtores rurais, a beneficia dores, a 
agroindústrias e às cerealistas definidas na alínea  “b” do item 2-A da Seção 4, 
para aquisição de produtos agropecuários diretament e dos produtores rurais ou 
de suas associações, por preço não inferior aos pre ços mínimos ou de referência, 
quando necessário ao escoamento da produção agrícol a.” (NR) 

“11-A - O crédito de industrialização destina-se à industrialização 
de produtos agropecuários, quando efetuada por coop erativas ou pelo produtor na 
sua propriedade rural.” (NR) 

Art. 2º  A Seção 1 (Diposições Gerais) do Capítulo 2 (Condições 
Básicas) do MCR passa a vigorar acrescida do item 1 1-A com a seguinte redação: 

“11-A - As operações de custeio e investimento rura l que tenham 
sido objeto de cobertura parcial das perdas pelo Pr ograma de Garantia da 
Atividade Agropecuária (Proagro) ou por modalidade de seguro rural, somente 
podem ser renegociadas mediante a exclusão do valor  referente à indenização 
recebida pelo beneficiário, conforme o caso.” (NR) 

Art. 3º  O item 3 da Seção 4 (Despesas) do Capítulo  2 (Condições 
Básicas) do MCR passa a vigorar com a seguinte reda ção: 

“3 - As remunerações financeiras são as seguintes, de acordo com a 
origem dos recursos aplicados, observado o disposto  no item 4 e as classificações 



de recursos previstas no MCR 6-1, para as operações  contratadas a partir de 
1º/7/2017: 

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

I - obrigatórios (MCR 6-2): taxa efetiva de juros d e 8,5 % a.a. 
(oito inteiros e cinco décimos por cento ao ano), p ermitida a sua redução, a 
critério da instituição financeira, em financiament os de custeio rural a 
produtores e suas cooperativas de produção agropecu ária em que o tomador dispuser 
de mecanismo de proteção de preço ou de seguro da p rodução esperada ou ao amparo 
do Proagro; 

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

IV - poupança rural (MCR 6-4): taxa efetiva de juro s de 8,5% a.a. 
(oito inteiros e cinco décimos por cento ao ano) pa ra operações de 
comercialização de que trata o MCR 3-4-12; 

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

Art. 4º  Os itens 1 e 2 da Seção 2 (Créditos de Cus teio) do Capítulo 
3 (Operações) do MCR passam a vigorar com a seguint e redação: 

“1 - O custeio rural classifica-se como agrícola e pecuário.” (NR) 

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

a) do ciclo produtivo de lavouras periódicas, da en tressafra de 
lavouras permanentes ou da extração de produtos veg etais espontâneos ou 
cultivados; 

b) de exploração pecuária.” (NR) 

Art. 5º  A Seção 6 (Normas Transitórias) do Capítul o 3 (Operações) 
do MCR passa a vigorar acrescida do seguinte item 1 7: 

“17 - Admite-se, até 30/6/2018, a contratação de cr édito de custeio 
com prazo de reembolso de até 2 (dois) anos, quando  os recursos forem 
direcionados exclusivamente para retenção de matriz es ovinas e caprinas.” (NR) 

Art. 6º  A alínea “a” do item 3 da Seção 1 (Financi amento para 
Garantia de Preços ao Produtor - FGPP) do Capítulo 4 (Finalidades Especiais) do 
MCR passa a vigorar com a seguinte redação: 

“a) produtos amparados nas operações com recursos d a Letra de 
Crédito do Agronegócio (LCA) de que trata o MCR 6-7 -5-“a”: algodão em pluma ou 
em caroço, alho, amendoim, arroz, aveia, borracha n atural cultivada, cacau 
cultivado, café, canola, caroço de algodão, castanh a-de-caju, casulo de seda, 
cera de carnaúba, cevada, feijão, girassol, guaraná , juta/malva, laranja, leite, 
mamona, mandioca, milho, milho pipoca, sisal, sorgo , trigo, triticale e uva e 
aqueles constantes do MCR 3-4-31;” (NR) 

Art. 7º  O item 13 da Seção 2 (Produção de Sementes  e Mudas) do 
Capítulo 4 (Finalidades Especiais) do MCR passa a v igorar com a seguinte redação: 



“13 - ............................................. ............... 

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

I - de multiplicação: 14 (quatorze) meses; 

II - de multiplicação e beneficiamento: 14 (quatorz e) meses; 

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

Art. 8º  Os itens 5, 7 e 12 da Seção 3 (Atividade P esqueira e 
Aquícola) do Capítulo 4 (Finalidades Especiais) do MCR passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

“5 - O crédito pode destinar-se a investimento, cus teio, 
comercialização e industrialização.” (NR) 

“7 - São financiáveis como custeio o conjunto das d espesas inerentes 
à pesca e à aquicultura, tais como: captura e culti vo; conservação de embarcações 
e equipamentos; conservação e armação para barco de  pesca.” (NR) 

“12 - ............................................. ............... 

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

c) comercialização ou industrialização: até 4 (quat ro) meses.” (NR) 

Art. 9º  O item 1 da Seção 1 (Pronamp) do Capítulo 8 (Programa 
Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural) do MCR p assa a vigorar com a seguinte 
redação: 

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

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

d) encargos financeiros para as operações de custei o e investimento 
contratadas a partir de 1º/7/2017: taxa efetiva de juros de 7,5% a.a. (sete 
inteiros e cinco décimos por cento ao ano); 

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

Art. 10.  A alínea “c” do item 1 da Seção 1 (Dispos ições Gerais) 
do Capítulo 9 (Fundo de Defesa da Economia Cafeeira  - Funcafé) do MCR passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

“c) encargos financeiros, para as operações contrat adas a partir 
de 1º/7/2017: 



I - taxa efetiva de juros de 8,5% a.a. (oito inteir os e cinco 
décimos por cento ao ano), observado o disposto no inciso II; 

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

Art. 11.  A alínea “c” do item 1 da Seção 4 (Financ iamento para 
Aquisição de Café - FAC) do Capítulo 9 (Funcafé) do  MCR passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“c) limite de crédito por beneficiário: 50% (cinque nta por cento) 
da capacidade anual de beneficiamento ou industrial ização, limitado a 
R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), observ ado o disposto no MCR 4-1-4; 
(NR) 

Art. 12.  Esta Resolução entra em vigor em 1º de ju lho de 2017. 

Art. 13.  Fica revogado o item 3-A da Seção 4 (Créd itos de 
Comercialização) do Capítulo 3 (Operações) do MCR. 

 
 
 

                             Ilan Goldfajn 
                 Presidente do Banco Central do Bra sil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESOLUÇÃO Nº 4.577, DE 7 DE JUNHO DE 2017 
 

 
Ajusta normas dos programas de investimento agropec uários amparados por recursos 
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e So cial (BNDES), a partir de 1º 
de julho de 2017. 
 

 

O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da L ei nº 4.595, de 
31 de dezembro de 1964, torna público que o Conselh o Monetário Nacional, em 
sessão extraordinária realizada em 7 de junho de 20 17, tendo em vista as 
disposições do art. 4º, inciso VI, da Lei nº 4.595,  de 1964, e dos arts. 4º e 
14 da Lei nº 4.829, de 5 de novembro de 1965, 

R E S O L V E U : 

Art. 1º  Os itens 2 e 3 da Seção 2 (Programa de Cap italização de 
Cooperativas Agropecuárias - Procap-Agro) do Capítu lo 13 (Programas com Recursos 
do BNDES) do Manual de Crédito Rural (MCR) passam a  vigorar com a seguinte 
redação: 

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

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

d) limite global de crédito: 100% (cem por cento) d o valor da 
integralização de quotas-partes do associado, limit ado a R$45.000,00 (quarenta 
e cinco mil reais) por associado produtor rural, nã o podendo ultrapassar, por 
cooperativa, R$65.000.000,00 (sessenta e cinco milh ões de reais) em todo o 
Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), independe ntemente de créditos obtidos 
em outros programas oficiais; 

e) encargos financeiros: taxa efetiva de juros comp osta pela Taxa 
de Juros de Longo Prazo (TJLP) acrescida de 3,7 (tr ês inteiros e sete décimos) 
pontos percentuais, ao ano, para as operações contr atadas a partir de 1º/7/2017 
até 31/12/2017; 

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

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

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

f) encargos financeiros: taxa efetiva de juros comp osta pela Taxa 
de Juros de Longo Prazo (TJLP) acrescida de 3,7 (tr ês inteiros e sete décimos) 
pontos percentuais, ao ano, para as operações contr atadas a partir de 1º/7/2017 
até 31/12/2017; 

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

Art. 2º  O item 1 da Seção 3 (Programa de Incentivo  à Irrigação e 
à Produção em Ambiente Protegido - Moderinfra) do C apítulo 13 do MCR  passa a 
vigorar com a seguinte redação: 



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

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

d) encargos financeiros, para as operações contrata das a partir de 
1º/7/2017: taxa efetiva de juros de 7,5% a.a. (sete  inteiros e cinco décimos por 
cento ao ano); 

e) prazo de reembolso: até 10 (dez) anos, incluídos  até 3 (três) 
anos de carência; 

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

Art. 3º  A alínea “f” do item 1 da Seção 4 (Program a de Modernização 
da Agricultura e Conservação dos Recursos Naturais - Moderagro) do Capítulo 13 
do MCR, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“f) encargos financeiros: taxa efetiva de juros de 8,5% a.a. (oito 
inteiros e cinco décimos cento ao ano) para as oper ações contratadas a partir 
de 1º/7/2017;” (NR) 

Art. 4º  O item 1 da Seção 5 (Programa de Moderniza ção da Frota de 
Tratores Agrícolas e Implementos Associados e Colhe itadeiras - Moderfrota) do 
Capítulo 13 do MCR, passa a vigorar com a seguinte redação: 

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

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

c) limite de crédito: 90% (noventa por cento) do va lor dos bens 
objeto do financiamento; 

d) encargos financeiros, para as operações contrata das a partir de 
1º/7/2017: 

I - taxa efetiva de juros de 7,5% a.a. (sete inteir os e cinco 
décimos por cento ao ano) para beneficiários cuja r eceita operacional bruta/renda 
anual ou anualizada, ou do grupo econômico a que pe rtença, seja de até 
R$90.000.000,00 (noventa milhões de reais); 

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

e) prazo de reembolso, devendo o pagamento da prime ira prestação 
ocorrer em até 12 (doze) meses após a contratação: 

I - itens novos: até 7 (sete) anos; 

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



Art. 5º  O item 1 da Seção 6 (Programa de Desenvolv imento 
Cooperativo para Agregação de Valor à Produção Agro pecuária - Prodecoop) do 
Capítulo 13 do MCR, passa a vigorar com a seguinte redação: 

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

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

e) limite de crédito: R$150.000.000,00 (cento e cin quenta milhões 
de reais), por cooperativa, em uma ou mais operaçõe s, independentemente do nível 
de faturamento bruto anual verificado no último exe rcício fiscal da cooperativa, 
observado que o teto de financiamento será de 90% ( noventa por cento) do valor 
do projeto; 

f) encargos financeiros para operações contratadas a partir de 
1º/7/2017: 

I - taxa efetiva de juros de 8,5% a.a. (oito inteir os e cinco 
décimos por cento ao ano); 

II - taxa efetiva de juros composta pela Taxa de Ju ros de Longo 
Prazo (TJLP) acrescida de 3,7 (três inteiros e sete  décimos) pontos percentuais, 
ao ano, para a aquisição de ativos de que trata o i nciso X da alínea “c”, para 
operações contratadas até 31/12/2017; 

g) prazo de reembolso: até 10 (dez) anos, incluídos  até 3 (três) 
anos de carência, admitida também a concessão de ig ual carência para o pagamento 
dos juros, caso o projeto demonstre esta necessidad e; 

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

Art. 6º  O item 1 da Seção 7 (Programa para Redução  da Emissão de 
Gases de Efeito Estufa na Agricultura - Programa AB C) do Capítulo 13 do MCR 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

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

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

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

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

X - implantação, melhoramento e manutenção de plant ações de açaí, 
cacau, oliveira e nogueira; 

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

f) 
................................................... ............ 



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

II - quando se tratar de financiamento para implant ação de florestas 
comerciais, o limite de que trata o inciso I pode s er elevado até R$5.000.000,00 
(cinco milhões de reais); 

g) encargos financeiros: taxa efetiva de juros de 7 ,5% a.a. (sete 
inteiros e cinco décimos por cento ao ano) para as operações contratadas a partir 
de 1º/7/2017; 

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

i) 
................................................... ............ 

I - até 12 (doze) anos, com carência de até 8 (oito ) anos, não 
podendo ultrapassar 6 (seis) meses da data do prime iro corte ou colheita, quando 
se tratar de projetos para implantação e manutenção  de florestas comerciais e 
para produção de carvão vegetal, projetos para impl antação e manutenção de 
florestas de dendezeiro, açaí, cacau, oliveiras e n ogueiras, e projetos para 
recomposição e manutenção de áreas de preservação p ermanente ou de reserva legal; 

II - até 5 (cinco) anos, devendo o pagamento da pri meira prestação 
ocorrer em até 12 (doze) meses após a contratação, no financiamento de que trata 
o inciso XIII da alínea “d”; e 

III - até 10 (dez) anos, com carência de até 5 (cin co) anos, de 
acordo com o projeto, para as demais finalidades nã o enquadráveis nas alíneas 
anteriores.”(NR) 

Art. 7º  O item 1 da Seção 9 (Programa de Incentivo  à Inovação 
Tecnológica na Produção Agropecuária - Inovagro) do  Capítulo 13 do MCR, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

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

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

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

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

II - equipamentos e serviços de agricultura de prec isão, desde o 
planejamento inicial da amostragem do solo à geraçã o dos mapas de aplicação de 
fertilizantes e corretivos, bem como sistemas de co nectividade no gerenciamento 
remoto das atividades agropecuárias, não admitido o  financiamento de itens 
enquadrados no MCR 13-3-1-b-I e 13-5; 

III - automação, adequação e construção de instalaç ões para os 
segmentos de aquicultura, avicultura, carcinicultur a, suinocultura, 
ovinocaprinocultura, piscicultura, pecuária de leit e, inclusive a aquisição 



integrada ou isolada de máquinas e equipamentos par a essa finalidade, devendo o 
crédito ser concedido a beneficiário que atue na at ividade há mais de um ano; 

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

X - custeio associado ao projeto de investimento e aquisição de 
matrizes e reprodutores, com certificado de registr o genealógico, emitido por 
instituições habilitadas para tal propósito, observ ado o limite estabelecido na 
alínea “d”; 

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

e) encargos financeiros: taxa efetiva de juros de 6 ,5% a.a. (seis 
inteiros e cinco décimos por cento ao ano) para as operações contratadas a partir 
de 1º/7/2017; 

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

g) prazo de reembolso: até 10 (dez) anos, incluídos  até 3 (três) 
anos de carência, sendo que, quando se tratar de fi nanciamento para aquisição 
de matrizes e reprodutores na forma do inciso X da alínea “c”, o reembolso para 
esses itens deve ocorrer em até 5 (cinco) anos, dev endo o pagamento da primeira 
prestação ocorrer em até 12 (doze) meses após a con tratação.”(NR) 

Art. 8º  A alínea “e” do item 1 da Seção 10 (Progra ma para 
Construção e Ampliação de Armazéns - PCA) do Capítu lo 13 do MCR, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

“e) encargos financeiros: taxa efetiva de juros de 6,5% a.a. (seis 
inteiros e cinco décimos por cento ao ano) para ope rações contratadas a partir 
de 1º/7/2017; (NR) 

Art. 9º  Esta Resolução entra em vigor em 1º de jul ho de 2017. 

Art. 10.  Ficam revogadas as seguintes partes do Ca pítulo 13 do 
MCR: 

I - os itens 5 e 7 da Seção 2 (Procap-Agro); 

II - os itens 2 e 3 da Seção 5 (Moderfrota); 

III - o item 2 da Seção 6 (Prodecoop); 

IV - o item 5 da Seção 7 (Programa ABC). 

 
                          Ilan Goldfajn 

              Presidente do Banco Central do Brasil  

 

 



RESOLUÇÃO Nº 4.578, DE 7 DE JUNHO DE 2017 
 

 
Define os encargos financeiros e o bônus de adimplê ncia das operações rurais 
realizadas com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento para o 
período de 1º de julho de 2017 a 30 de junho de 201 8. 
 

 

O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da L ei nº 4.595, de 
31 de dezembro de 1964, torna público que o Conselh o Monetário Nacional, em 
sessão extraordinária realizada em 7 de junho de 20 17, com base no art. 4º, 
inciso VI, da Lei nº 4.595, de 1964, no art. 1º da Lei nº 10.177, de 12 de 
janeiro de 2001, 

R E S O L V E U : 

Art. 1º  Os encargos financeiros das operações rura is realizadas 
com recursos do Fundo Constitucional de Financiamen to do Centro-Oeste (FCO) de 
que trata o art. 1º da Lei nº 10.177, de 12 de jane iro de 2001, contratadas no 
período de 1º de julho de 2017 a 30 de junho de 201 8, são os seguintes: 

I - nas operações com a finalidade de investimento,  inclusive com 
custeio ou capital de giro associado: 

a) para produtores rurais e suas cooperativas com r eceita bruta 
anual de até R$16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), taxa de juros de 7,5% 
a.a. (sete inteiros e cinco décimos por cento ao an o); 

b) para produtores rurais e suas cooperativas com r eceita bruta 
anual acima de R$16.000.000,00 (dezesseis milhões d e reais) até R$90.000.000,00 
(noventa milhões de reais), taxa de juros de 8,5% a .a. (oito inteiros e cinco 
décimos por cento ao ano); 

c) para produtores rurais e suas cooperativas com r eceita bruta 
anual acima de R$90.000.000,00 (noventa milhões de reais), taxa de juros de 10% 
a.a. (dez por cento ao ano); 

II - nas operações com finalidade de custeio ou cap ital de giro e 
comercialização: 

a) para produtores rurais e suas cooperativas com r eceita bruta 
anual de até R$16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), taxa de juros de 8,5% 
a.a. (oito inteiros e cinco décimos por cento ao an o); 

b) para produtores rurais e suas cooperativas com r eceita bruta 
anual acima de R$16.000.000,00 (dezesseis milhões d e reais) até R$90.000.000,00 
(noventa milhões de reais) taxa de juros de 10,25% a.a. (dez inteiros e vinte e 
cinco centésimos por cento ao ano); 

c) para produtores rurais e suas cooperativas com r eceita bruta 
anual acima de R$90.000.000,00 (noventa milhões de reais), taxa de juros de 
12,25% a.a. (doze inteiros e vinte e cinco centésim os por cento ao ano); 

III - nas operações florestais destinadas ao financ iamento de 
projetos de conservação e proteção do meio ambiente , recuperação de áreas 
degradadas ou alteradas e desenvolvimento de ativid ades sustentáveis, e no 
financiamento de projetos para inovação tecnológica  nas propriedades rurais e 



para ampliação, modernização, reforma e construção de novos armazéns: taxa de 
juros de 7,5% a.a. (sete inteiros e cinco décimos p or cento ao ano); 

Art. 2º  Os encargos financeiros das operações rura is realizadas 
com recursos dos Fundos Constitucionais de Financia mento do Norte (FNO) e do 
Nordeste (FNE) de que trata o art. 1º da Lei nº 10. 177, de 2001, contratadas no 
período de 1º de julho de 2017 a 30 de junho de 201 8, são os seguintes: 

I - nas operações com a finalidade de investimento,  inclusive com 
custeio ou capital de giro associado: 

a) para produtores rurais e suas cooperativas com r eceita bruta 
anual de até R$16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), taxa de juros de 
6,65% a.a. (seis inteiros e sessenta e cinco centés imos por cento ao ano); 

b) para produtores rurais e suas cooperativas com r eceita bruta 
anual acima de R$16.000.000,00 (dezesseis milhões d e reais) até R$90.000.000,00 
(noventa milhões de reais), taxa de juros de 7,53% a.a. (sete inteiros e 
cinquenta e três centésimos por cento ao ano); 

c) para produtores rurais e suas cooperativas com r eceita bruta 
anual acima de R$90.000.000,00 (noventa milhões de reais), taxa de juros de 9% 
a.a. (nove por cento ao ano); 

II - nas operações com finalidade de custeio ou cap ital de giro e 
comercialização: 

a) para produtores rurais e suas cooperativas com r eceita bruta 
anual de até R$16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), taxa de juros de 
7,82% a.a. (sete inteiros e oitenta e dois centésim os por cento ao ano); 

b) para produtores rurais e suas cooperativas com r eceita bruta 
anual acima de R$16.000.000,00 (dezesseis milhões d e reais) até R$90.000.000,00 
(noventa milhões de reais), taxa de juros de 9,29% a.a. (nove inteiros e vinte 
e nove centésimos por cento ao ano); 

c) para produtores rurais e suas cooperativas com r eceita bruta 
anual acima de R$90.000.000,00 (noventa milhões de reais), taxa de juros de 
11,35% a.a. (onze inteiros e trinta e cinco centési mos por cento ao ano); 

III - nas operações florestais destinadas ao financ iamento de 
projetos de conservação e proteção do meio ambiente , recuperação de áreas 
degradadas ou alteradas e desenvolvimento de ativid ades sustentáveis, e no 
financiamento de projetos para inovação tecnológica  nas propriedades rurais e 
para ampliação, modernização, reforma e construção de novos armazéns: taxa de 
juros de 6,65% a.a. (seis inteiros e sessenta e cin co centésimos por cento ao 
ano). 

Art. 3º  Sobre os encargos financeiros de que trata m os arts 1º e 
2º desta Resolução, será concedido bônus de adimplê ncia de 15% (quinze por 
cento), desde que a parcela da dívida seja paga até  a data do respectivo 
vencimento. 

Parágrafo único.  No caso de desvio na aplicação do s recursos, o 
mutuário perderá, sem prejuízo das medidas judiciai s cabíveis, inclusive de 
natureza executória, todo e qualquer benefício, esp ecialmente os relativos ao 
bônus de adimplência. 



Art. 4º  Os encargos financeiros e o bônus de adimp lência 
estabelecidos nesta Resolução não se aplicam aos be neficiários das linhas de 
crédito de que tratam o art. 8º-A da Lei nº 10.177,  de 2001, e os arts. 9º e 9º-
A da Lei nº 12.844, de 19 de julho de 2013, nem aos  agricultores familiares 
enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(Pronaf), definidos na legislação e no regulamento daquele Programa. 

Art. 5º  Esta Resolução entra em vigor em 1º de jul ho de 2017. 

 
                          Ilan Goldfajn 

              Presidente do Banco Central do Brasil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESOLUÇÃO Nº 4.579, DE 7 DE JUNHO DE 2017 
 

 
Reduz o percentual de direcionamento para aplicação  em crédito rural dos recursos 
captados na forma de Poupança Rural (MCR 6-4) de 74 % para 65% e eleva o percentual 
do encaixe obrigatório de 15,5% para 21%. 
 

 

O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da L ei nº 4.595, de 
31 de dezembro de 1964, torna público que o Conselh o Monetário Nacional, em 
sessão extraordinária realizada em 7 de junho de 20 17, tendo em vista o disposto 
nos arts. 4º, incisos VI e XIV, da referida Lei, 4º , 14, 15, inciso I, e 21 da 
Lei nº 4.829, de 5 de novembro de 1965, e 81, incis o III, da Lei nº 8.171, de 
17 de janeiro de 1991, 

R E S O L VE U : 

Art. 1º  Os itens 2 e 17 da Seção 4 (Poupança Rural ) do Capítulo 6 
(Recursos) do Manual de Crédito Rural (MCR) passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

“2 - Direcionamento dos recursos da poupança rural é a obrigação 
que tem a instituição financeira de manter aplicado  em operações de crédito 
rural valor correspondente a 65% (sessenta e cinco por cento) da média aritmética 
do Valor Sujeito a Recolhimento (VSR) relativo aos depósitos da poupança rural 
apurado no período de cálculo, considerando para cu mprimento dessa exigência: 

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

“17 - ............................................. ............... 

a) 21% (vinte e um por cento), em encaixe obrigatór io no Banco 
Central do Brasil, exclusivamente em espécie, por i niciativa da instituição 
financeira, que serão remunerados na forma da regul amentação aplicável; 

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

c) até 14% (quatorze por cento), em operações permi tidas às 
referidas instituições, de acordo com a regulamenta ção em vigor.” (NR) 

Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor na data de s ua publicação, 
produzindo efeitos em relação ao direcionamento de que trata o: 

I - MCR 6-4-2, a partir do período de cálculo que s e inicia em 1º 
de junho de 2017 e do período de cumprimento que se  inicia em 1º de julho de 
2017; e 

II - MCR 6-4-17-“a” e “c”, a partir do período de c álculo de 26 a 
30 de junho de 2017, cujo ajuste se inicia em 10 de  julho de 2017. 

 
                             Ilan Goldfajn 

                 Presidente do Banco Central do Bra sil  



RESOLUÇÃO Nº 4.580, DE 7 DE JUNHO DE 2017 
 

 
Ajusta normas do crédito rural para balanceamento d os percentuais de 
subdirecionamento de recursos à vista; redirecionam ento de fonte de recursos 
para atividades comerciais e industriais de produto s agrícolas; fixação de 
limites de financiamento com recursos obrigatórios para regime de integração e 
para cooperativas de produção; alteração das condiç ões de obrigatoriedade de 
informação das coordenadas geodésicas; alteração de  prazos das operações de 
custeio agrícola; e revogação da vedação de concess ão de crédito rural a taxas 
inferiores às praticadas nos financiamentos com rec ursos obrigatórios. 
 

 

O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da L ei nº 4.595, de 
31 de dezembro de 1964, torna público que o Conselh o Monetário Nacional, em 
sessão extraordinária realizada em 7 de junho de 20 17, tendo em vista as 
disposições dos arts. 4º, inciso VI, da referida Le i e dos arts. 4º e 14 da Lei 
nº 4.829, de 5 de novembro de 1965, 

R E S O L V E U : 

Art. 1º  O item 2 da Seção 1 (Disposições Gerais) d o Capítulo 2 
(Condições Básicas) do Manual de Crédito Rural (MCR ) passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“2 - As coordenadas geodésicas (CG) do empreendimen to financiado 
com valor acima de R$20.000,00 (vinte mil reais), r eferentes às operações de 
custeio agrícola e às operações de investimento cit adas nas alíneas “d”, “e” e 
“f” do MCR 3-3-2, devem: 

a) ser entregues, em meio físico ou eletrônico, jun tamente com o 
orçamento, plano ou projeto relativo ao empreendime nto e informadas no Sistema 
de Operações do Crédito Rural e do Proagro (Sicor);  

b) para áreas totais: 

I - de 10ha (dez hectares) ou mais: compreender os pontos 
necessários à identificação do perímetro que define  a gleba a ser cultivada ou, 
se for o caso, das duas ou mais glebas objeto da me sma operação de financiamento; 

II - abaixo de 10ha (dez hectares): compreender, pe lo menos, um 
ponto localizado dentro do perímetro de cada gleba a ser cultivada; 

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

Art. 2º  O item 24 da Seção 4 (Despesas) do Capítul o 2 (Condições 
Básicas) do MCR passa a vigorar com a seguinte reda ção: 

“24 - As despesas relativas a prêmios em contratos de opção de 
venda, a taxas e a emolumentos referentes a essas o perações são passíveis de 
financiamento ao amparo de recursos da poupança rur al, de que trata a Seção 6-
4, respeitado o limite de 10% (dez por cento) do va lor orçado para crédito de 
comercialização, por operação, e de R$50.000,00 (ci nquenta mil reais) por 
produtor rural em cada ano agrícola, observadas as seguintes condições: 

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



Art. 3º  Os itens 3, 5, 11, 15, 22 e 25 da Seção 2 (Créditos de 
Custeio) do Capítulo 3 (Operações) do MCR passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

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

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

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

II - a aquisição antecipada de insumos, observadas as condições 
estabelecidas no item 15; 

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

“5 - O limite de crédito de custeio rural com recur sos controlados, 
por beneficiário, em cada ano agrícola e em todo o Sistema Nacional de Crédito 
Rural (SNCR), é de R$3.000.000,00 (três milhões de reais).” (NR) 

“11 - O financiamento de despesas de custeio da avi cultura e da 
suinocultura exploradas sob regime de integração, q uando amparado em Recursos 
Obrigatórios, de que trata o MCR 6-2, deve observar  que: 

a) o crédito por integradora fica limitado conforme  cronograma a 
seguir, por ano agrícola, em todo o SNCR, subordina do ao valor contido no 
orçamento, plano ou projeto: 

I - R$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais ) no ano 
agrícola 2017/2018; 

II - R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) no ano agrícola 
2018/2019; 

III - R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) a partir do ano 
agrícola 2019/2020; 

b) o crédito por integrado fica limitado a R$150.00 0,00 (cento e 
cinquenta mil reais), por ano agrícola e em todo SN CR; 

c) o valor contratado na forma da alínea “b” impact a o limite de 
que trata o item 5; 

d) o orçamento, plano ou projeto deve ser elaborado  conforme as 
condições gerais do MCR 2-2, contendo lista discrim inando de forma 
individualizada por nome e CPF/CNPJ o valor do fina nciamento previsto para cada 
integrado.” (NR) 

“15 - Nos financiamentos referidos no item 3-“a”-II  devem ser 
observadas as seguintes condições: 

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



c) o valor do financiamento deve ser computado, par a fins de 
verificação do limite de crédito por beneficiário, no ano agrícola em que ocorrer 
a contratação da operação; 

d) o financiamento referido no caput  deve ser computado para fins 
do prazo máximo estabelecido no item 22.” (NR) 

“22 - Os prazos máximos para o reembolso dos crédit os de custeio 
com recursos controlados, exceto os dos fundos cons titucionais, são o seguintes: 

a) agrícola: 14 (catorze) meses, observado que, qua ndo se tratar 
de cultivo de mandioca de 2 (dois) ciclos, destinad a à industrialização, esse 
prazo poderá ser estendido para até 30 (trinta) mes es; 

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

“25 - Admite-se o alongamento e a reprogramação do reembolso de 
operações de crédito destinadas ao custeio agrícola , observadas as seguintes 
condições: 

a) o mutuário deverá solicitar o alongamento após a  colheita e até 
a data fixada para o vencimento; 

b) podem ser objeto do alongamento os financiamento s destinados a 
algodão, arroz, aveia, café, canola, cevada, milho,  soja, sorgo, trigo e 
triticale; 

c) o reembolso pode ser pactuado em até 4 (quatro) parcelas mensais, 
iguais e sucessivas, vencendo a primeira até 60 (se ssenta) dias após a data 
prevista para a colheita; 

d) o produtor deve apresentar comprovante de que o produto está 
armazenado, mantendo-o como garantia do financiamen to; 

e) é vedado o alongamento de que trata o caput  em operações que 
fazem jus à equalização de taxas de juros pelo Teso uro Nacional (TN).” (NR) 

Art. 4º  A Seção 2 (Créditos de Custeio) do Capítul o 3 (Operações) 
do MCR fica acrescida do item 11-A, com a seguinte redação: 

“11-A - Para fins do tratamento dado ao regime de i ntegração neste 
manual, devem-se observar os seguintes conceitos: 

a) regime de integração com agroindústrias: relação  contratual, 
entre produtor integrado e integradoras, que visa a  planejar e a realizar a 
produção e a industrialização ou comercialização de  matéria-prima, bens 
intermediários ou bens de consumo final, com respon sabilidades e obrigações 
recíprocas estabelecidas em contratos de integração ; 

b) integrado: produtor rural, pessoa física ou jurí dica, que, 
individualmente ou de forma associativa, com ou sem  a cooperação laboral de 
empregados, se vincula ao integrador por meio de co ntrato de integração, 
recebendo bens ou serviços para a produção e para o  fornecimento de matéria-
prima, bens intermediários ou bens de consumo final ; 



c) integradora: pessoa jurídica que se vincula ao p rodutor 
integrado por meio de contrato de integração, forne cendo bens, insumos e serviços 
e recebendo matéria-prima, bens intermediários ou b ens de consumo final 
utilizados no processo industrial ou comercial.” (N R) 

Art. 5º  O item 11 da Seção 4 (Créditos de Comercia lização) do 
Capítulo 3 (Operações) do MCR passa a vigorar com a  seguinte redação: 

“11 - São beneficiários do financiamento para estoc agem de produtos 
agropecuários, ao amparo de recursos controlados, e xceto os recursos 
obrigatórios de que trata o MCR 6-2: 

a) os produtores rurais e suas cooperativas de prod ução 
agropecuária; 

b) os produtores de sementes registrados no Ministé rio da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), que c omercializem os produtos 
constantes da Política de Garantia de Preços Mínimo s (PGPM); e 

c) aqueles definidos no item 31.” (NR) 

Art. 6º  O item 16 da Seção 2 (Produção de Sementes  e Mudas) do 
Capítulo 4 (Finalidades Especiais) do MCR passa a v igorar com a seguinte redação: 

“16 - Podem ser concedidos financiamentos ao amparo  de recursos 
controlados, exceto os recursos obrigatórios de que  trata o MCR 6-2, destinados 
ao beneficiamento e distribuição de sementes de mil ho, fiscalizadas ou 
certificadas, observadas as seguintes condições esp eciais: 

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

c) limite de crédito: R$6.000.000,00 (seis milhões de reais) por 
beneficiário e ano agrícola; 

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

Art. 7º  O item 11 da Seção 3 (Atividade Pesqueira e Aquícola) do 
Capítulo 4 (Finalidades Especiais) do MCR passa a v igorar com a seguinte redação: 

“11 - Os Recursos Obrigatórios (MCR 6-2) podem ser aplicados em 
créditos destinados a custeio de pescados e de prod utos da aquicultura, sujeitos 
ao limite estabelecido no MCR 3-2-5.” (NR) 

Art. 8º  O item 1 da Seção 5 (Financiamento para Pr oteção de Preços 
em Operações no Mercado Futuro e de Opções) do Capí tulo 4 (Finalidades Especiais) 
do MCR passa a vigorar com a seguite redação: 

“1 - As instituições financeiras podem conceder fin anciamento aos 
produtores rurais e suas cooperativas, ao amparo de  recursos controlados, exceto 
os recursos obrigatórios de que trata o MCR 6-2, so b a modalidade de crédito de 
comercialização, para proteção de preços de produto s agropecuários em operações 
no mercado futuro e de opções de venda, observadas as seguintes condições: 

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



Art. 9º  A Seção 1 (Disposições Gerais) do Capítulo  5 (Créditos a 
Cooperativas de Produção Agropecuária) do MCR passa  a vigorar acrescida do item 
8, com a seguinte redação: 

“8 - A soma dos créditos tomados pela cooperativa d e produção 
agropecuária, na forma de que trata este Capítulo, quando amparados em Recursos 
Obrigatórios, de que trata o MCR 6-2, ficará limita da, conforme o cronograma a 
seguir, por cooperativa, em cada ano agrícola: 

a) R$600 milhões, no ano agrícola 2017/2018; 

b) R$500 milhões, no ano agrícola 2018/2019; 

c) R$400 milhões, a partir do ano agrícola 2019/202 0.” (NR) 

Art. 10.  A Seção 2 (Atendimento a Cooperados) do C apítulo 5 
(Créditos a Cooperativas de Produção Agropecuária) do MCR passa a vigorar com 
nova redação para os itens 3, 19 e 19-B: 

“3 - Os adiantamentos a cooperados por conta de pro dutos entregues 
à cooperativa para venda devem obedecer ao fluxo de  ingresso dos produtos na 
cooperativa, de acordo com o ciclo das atividades d os cooperados, e não podem 
exceder, por ano agrícola e em todo o SNCR, a R$500 .000,00 (quinhentos mil reais) 
por cooperado.” (NR) 

“19 - O fornecimento de insumos e de bens de custei o adquiridos com 
o crédito a que se refere a alínea “b” do item 1 fi ca limitado, por ano agrícola 
e em todo o SNCR, a R$500.000,00 (quinhentos mil re ais) por cooperado.” (NR) 

“19-B - O fornecimento de bens de investimento adqu iridos com o 
crédito de que trata o inciso I da alínea “c” do it em 1 fica limitado, por ano 
agrícola e em todo o SNCR, a R$50.000,00 (cinquenta  mil reais) por cooperado.” 
(NR) 

Art. 11.  A Seção 2 (Atendimento a Cooperados) do C apítulo 5 
(Créditos a Cooperativas de Produção Agropecuária) do MCR fica acrescida dos 
itens 1-A e 1- B, com a seguinte redação: 

“1-A - Para a concessão de crédito de que tratam as  alíneas “a” e 
“b” e o inciso I da alínea “c”, do item 1, a cooper ativa deve entregar, juntamente 
com o documento referido no MCR 5-1-6, lista discri minando, por nome e CPF/CNPJ, 
o valor do financiamento previsto para cada coopera do.” (NR) 

“1-B - O valor contratado para o cooperado, conform e a modalidade 
do crédito, impacta os limites de que tratam as Seç ões 3-2, 3-3 e 3-4 deste 
Capítulo.”(NR) 

Art. 12.  Os itens 6, 9, 10, 11, 13, 15, 17-A e 17- B da Seção 2 
(Obrigatórios) do Capítulo 6 (Recursos) do MCR pass am a vigorar com a seguinte 
redação: 

“6 - .............................................. ............... 

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



e) as instituições devem editar, validar e enviar a s informações 
relativas ao cumprimento das exigibilidades de dire cionamento de recursos, nos 
termos do MCR - Documento 6; 

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

“9 - A título de Subexigibilidade Pronamp, no mínim o 15% (quinze 
por cento) do total dos recursos da exigibilidade d evem ser mantidos aplicados 
em operações de custeio ao amparo do Programa Nacio nal de Apoio ao Médio Produtor 
Rural (Pronamp), de que trata o MCR 8.” (NR) 

“10 - A título de Subexigibilidade Pronaf, no mínim o 20% (vinte por 
cento) do total dos recursos da exigibilidade devem  ser mantidos aplicados em 
operações de custeio ao amparo do Programa Nacional  de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf), de que trata o MCR 1 0.” (NR) 

“11 - A título de Subexigibilidade Cooperativa, no mínimo 20% (vinte 
por cento) do total dos recursos da exigibilidade d evem ser mantidos aplicados: 

a) em operações de custeio previstas no MCR 5 (Créd itos a 
Cooperativas de Produção Agropecuária); ou 

b) em repasses interfinanceiros, nos termos do MCR 6-1-16, pelos 
bancos cooperativos, pelas confederações de centrai s de cooperativas de crédito 
ou pelas cooperativas centrais de crédito.” (NR) 

“13 - A aplicação dos recursos da exigibilidade tra tada nesta Seção 
deve observar os seguintes limites: 

a) até 25% (vinte e cinco por cento) em operações d e custeio nas 
finalidades previstas no MCR 5 (Créditos a Cooperat ivas de Produção 
Agropecuária); 

b) até 5% (cinco por cento) em operações de custeio  da avicultura 
e da suinocultura exploradas sob regime de integraç ão, de que trata o MCR 3-2.” 
(NR) 

“15 - Os saldos das operações de que trata o item 1 3, quando 
enquadradas nas subexigibilidades previstas nos ite ns 9 e 10, não podem ser 
computados para atendimento das faculdades de aplic ação estabelecidas nesta 
Seção.” (NR) 

“17-A - É vedada a utilização de Recursos Obrigatór ios, de que 
trata esta seção, para a contratação de operações d e: 

a) investimento; 

b) comercialização; e 

c) industrialização.” (NR) 

“17-B - Os saldos das seguintes operações continuar ão sendo 
computados para fins de cumprimento da exigibilidad e e das subexigibilidades 
previstas nesta seção, até sua liquidação: 



a) contratadas até 30/6/2015: operações de investim ento ao amparo 
do Pronaf e do Pronamp; 

b) contratadas até 30/6/2017: operações de investim ento, 
comercialização e industrialização.” (NR) 

Art. 13.  O item 1 da Seção 1 (Pronamp) do Capítulo  8 (Programa 
Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural – Pronamp ) do MCR passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

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

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

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

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

II - investimento: até 8 (oito) anos, incluídos até  3 (três) anos 
de carência, nas operações efetuadas com recursos e qualizados pelo Tesouro 
Nacional, ressalvado o disposto no item 3; 

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

Art. 14.  O item 11 da Seção 2 (Enquadramento) do C apítulo 16 
(Programa de Garantia da Atividade Agropecuária – P roagro) do MCR passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

“11 - ............................................. ............... 

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

c) aquisição antecipada de insumos na forma de oper ação prevista 
no MCR 3-2; 

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

Art. 15.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir de 1º de julho de 2017,  com exceção do art. 1º, que 
produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018 . 

Art. 16.  Ficam revogados o art. 2º da Resolução nº  4.552, de 26 
de janeiro 2017, e os seguintes itens do MCR: 

I - o item 9 da Seção 4 (Despesas) e o item 3 da Se ção 5 (Utilização) 
do Capítulo 2 (Condições Básicas); 

II - a alínea “c” do item 5-A da Seção 2 (Créditos de Custeio) do 
Capítulo 3 (Operações); 



III - os itens 12 e 14 da Seção 3 (Créditos de Inve stimento) do 
Capítulo 3 (Operações); 

IV - o item 13 da Seção 3 (Atividade Pesqueira e Aq uícola) e a 
alínea “f” do item 2 da Seção 5 (Financiamento para  Proteção de Preços em 
Operações no Mercado Futuro e de Opções) do Capítul o 4 (Finalidades Especiais); 

V - os itens 2-A, 18 e 19-A da Seção 2 (Atendimento  a Cooperados) 
do Capítulo 5 (Créditos a Cooperativas de Produção Agropecuária); 

VI - a alínea “d” do item 6 e os itens 1-A, 4, 12 e  14, da Seção 2 
(Obrigatórios) do Capítulo 6 (Recursos). 

 
                                Ilan Goldfajn 

                    Presidente do Banco Central do Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESOLUÇÃO Nº 4.581, DE 7 DE JUNHO DE 2017 
 

 
Altera as regras de subdirecionamento dos recursos captados por meio de emissão 
da Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) e introduz  outros ajustes na Seção 6-7 
do Manual de Crédito Rural (MCR). 
 

 

O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da L ei nº 4.595, de 
31 de dezembro de 1964, torna público que o Conselh o Monetário Nacional, em 
sessão extraordinária realizada em 7 de junho de 20 17, tendo em vista o disposto 
nos arts. 4º, inciso VI, da referida Lei, 4º, 14, 1 5, inciso I, e 21 da Lei nº 
4.829, de 5 de novembro de 1965, 

R E S O L V E U : 

Art. 1º  Os itens 3, 5 e 6 da Seção 7 (Letra de Cré dito do 
Agronegócio – LCA) do Capítulo 6 (Recursos) do Manu al de Crédito Rural (MCR) 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

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

a) para as instituições financeiras com Patrimônio de Referência 
nível 1 (PR1) médio mensal superior a R$1.500.000.0 00,00 (um bilhão e quinhentos 
milhões de reais), à média aritmética dos saldos di ários das LCA, apurados no 
período de cálculo de que trata o item 6-“a”; 

b) para as instituições financeiras com Patrimônio de Referência 
nível 1 (PR1) médio mensal igual ou inferior a R$1. 500.000.000,00 (um bilhão e 
quinhentos milhões de reais), à média aritmética do s saldos diários das LCA, 
apurados no período de cálculo de que trata o item 6-“a”, aplicados os seguintes 
redutores: 

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

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

a) no mínimo 40% (quarenta por cento) devem ser apl icados a taxa 
efetiva de juros de até 12,75% a.a. (doze inteiros e setenta e cinco centésimos 
por cento ao ano) em: 

I - operações de crédito rural, observadas as demai s condições do 
MCR 6-3; ou 

II - aquisição de Cédula de Produto Rural (CPR), em itida por 
produtor rural diretamente em favor da instituição financeira adquirente, na 
forma da legislação em vigor; 

b) 
................................................... ............ 

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

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



III - na aquisição, pelas instituições financeiras autorizadas a 
operar em crédito rural, de Certificado de Direitos  Creditórios do Agronegócio 
(CDCA) emitido por cooperativa de produção agropecu ária com lastro integral em 
direitos creditórios originários de títulos represe ntativos de negócios, 
enquadráveis no crédito rural, no âmbito da ativida de agropecuária, entre essas 
cooperativas e os produtores rurais; e 

IV - na aquisição de Cédula de Produto Rural (CPR),  emitida por 
produtor rural diretamente em favor da instituição financeira adquirente, na 
forma da legislação em vigor.” (NR) 

“6 - .............................................. ............... 

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

h) poderá ser computado, para fins de cumprimento d o 
subdirecionamento de que trata o item 5-“a”, o exce sso de aplicação na 
exigibilidade dos recursos obrigatórios (MCR 6-2) a purado ao final do mesmo 
período de cumprimento.” (NR) 

Art. 2º  A Seção 7 do Capítulo 6 do MCR passa a vig orar acrescida 
dos itens 3-A e 5-A, com a seguinte redação: 

“3-A - O período de apuração do PR1 médio mensal, d e que tratam os 
itens 3-“a” e 3-“b”, será idêntico ao período de cá lculo de que trata o item 6-
“a”.” (NR) 

“5-A - Os títulos de que tratam os itens 5-“a”-II, 5-“b”-III e 5-
“b”-IV devem, adicionalmente, cumprir os seguintes requisitos: 

a) ser registrados ou depositados em entidades auto rizadas a 
desempenhar as atividades de registro ou de depósit o centralizado de ativos 
financeiros e de valores mobiliários; e 

b) ser custodiados na instituição financeira adquir ente.” (NR) 

Art. 3º  Esta Resolução entra em vigor na data de s ua publicação, 
produzindo efeitos a partir do período de cumprimen to de 1º de julho de 2017 a 
30 de junho de 2018. 

 
                            Ilan Goldfajn 

                Presidente do Banco Central do Bras il 

 

 

 

 


