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Resoluções 4.801 e 4.802 BACEN 

Medidas de auxílio ao setor agropecuário 

09 de abril de 2020 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

O governo federal anunciou um pacote de medidas econômicas para 

minimizar as dificuldades do setor agropecuário, sobretudo os produtores 

rurais, devido à pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19) e, também, 

aos impactos ocasionados pela estiagem. 

 As medidas foram aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional 

(CMN) na noite de quarta-feira (8). O Ministério da Economia e o Banco 

Central atenderam às reivindicações feitas pela ministra Tereza Cristina 

(Agricultura, Pecuária e Abastecimento) para ajudar os produtores rurais 

prejudicados. 

Seguem os principais pontos das Resoluções: 

 

 

2. RESOLUÇÃO N° 4.801, DE 9 DE ABRIL DE 2020 

 

➢ Autoriza a prorrogação do reembolso das operações de crédito rural 

de custeio e de investimento; a contratação de FGPP ao amparo de 

Recursos Obrigatórios e cria linhas especiais de crédito de custeio ao 

amparo do Pronaf e do Pronamp,  para produtores e cooperativas 

cujas atividades tenham sido prejudicadas em decorrência das 

medidas de distanciamento social adotadas para mitigar os impactos 

da pandemia provocada pela Covid-19. 

 

a) PRORROGAÇÃO DAS PARCELAS DE CRÉDITO RURAL: a 

prorrogação pode ser feita até 15 de agosto de 2020, das 

parcelas que vencem entre 1º de janeiro de 2020 a 14 de agosto 

de 2020, de operações de custeio e investimento contratadas 

por produtores rurais e suas cooperativas. 

 

b) FINANCIAMENTO FGPP: Permite que os financiamentos para 

garantia de preços ao produtor (FGPP) possam ser contratados 

com Recursos Obrigatórios no período de 9/4/2020 a 30/6/2020, 

nas seguintes condições: 

 

• limite de crédito: R$ 65 milhões por beneficiário; 

• taxa de juros: 

o até 6% a.a. para agricultores e cooperativas familiares 

o até 8% a.a. para os demais beneficiários; 

• prazo máximo de vencimento:  até 240 dias. 
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➢ PRONAF: autoriza a concessão de crédito de custeio agrícola e 

pecuário com as seguintes condições especiais: 

 

a) Atividades: 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 floricultura, aquicultura e pesca. 

b) limite de crédito: até R$20 mil reais por mutuário. 

c) encargos financeiros: 4,6% a.a 

d) prazo de reembolso: até 36 meses, incluídos até 12 meses de 

carência. 

e) prazo de contratação: até 30/6/2020. 

f) fonte de recursos: Recursos Obrigatórios. 

 

➢ PRONAMP: autoriza a concessão de crédito de custeio agrícola 

e pecuário com as seguintes condições especiais: 

 

a) Atividades: mesmas atividades descritas no item “a” do 

PRONAF (item anterior). 

b) limite de crédito: até R$40 mil reais por mutuário. 

c) encargos financeiros: 6,0% a.a 

d) prazo de reembolso: até 36 meses, incluídos até 12 meses de 

carência. 

e) prazo de contratação: até 30/6/2020. 

f) fonte de recursos: Recursos Obrigatórios. 

 

 

3. RESOLUÇÃO N° 4.802, DE 9 DE ABRIL DE 2020 

➢ Autoriza a renegociação de operações de custeio e de investimento, 

o financiamento no âmbito do Procap-Agro e cria linhas especiais de 

crédito de custeio ao amparo do Pronaf e do Pronamp, para 

produtores rurais e cooperativas que tenham sofrido perdas na renda 

em decorrência de seca ou estiagem. 
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a) RENEGOCIAÇÃO PARCELAS DE CRÉDITO RURAL: renegociação de 

parcelas de custeio e investimento em situação de adimplência 

em 30 de dezembro de 2019, que vencem entre 1º de janeiro de 

2020 a 30 de dezembro de 2020, contratadas por produtores e 

cooperativas que tiveram prejuízos em decorrência de seca ou 

estiagem em municípios com decretação de emergência ou 

estado de calamidade pública. 

• PRAZO DE REEMBOLSO:  

▪ custeio: até 7 anos; 

▪ operações de custeio prorrogadas e de investimento: 

para até 1 ano, após o vencimento final do contrato, 

para cada parcela prorrogada; 

• CASOS DE PROAGRO OU SEGURO ACIONADOS: somente 

podem ser renegociadas mediante a exclusão do valor 

referente à indenização recebida pelo beneficiário, 

considerada a receita obtida; 

• NÃO PODE PARTICIPAR DA RENEGOCIAÇÃO: 

▪ Operações contratadas até a data de publicação 

desta Resolução e que estejam no período de carência 

até 30 de dezembro de 2020; 

▪ Que tenham sido classificadas como prejuízo pelas 

instituições financeiras até a data da formalização da 

nova operação; 

▪ empreendimento financiado que tenha sido conduzido 

sem a aplicação de tecnologia recomendada, 

incluindo inobservância ao Zoneamento Agrícola de 

Risco Climático (Zarc) e o calendário agrícola para 

plantio da lavoura; 

▪ dívidas oriundas de operações já renegociadas. 

• FORMALIZAÇÃO: até 30 de junho de 2020. 

 

b) PRONAF: autoriza a concessão de crédito com as seguintes 

condições especiais: 

 

• Finalidade: crédito de custeio agrícola e pecuário, podendo 

ser destinado até 40% do orçamento para manutenção do 

beneficiário e de sua família, para a aquisição de animais 

destinados à produção necessária à subsistência, compra de 

medicamentos, agasalhos, roupas e utilidades domésticas, 

construção ou reforma de instalações sanitárias e outros 

gastos indispensáveis ao bem-estar da família. 

• limite de crédito: até R$20 mil reais por mutuário. 
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• encargos financeiros: 4,6% a.a 

• prazo de reembolso: até 36 meses, incluídos até 12 meses de 

carência. 

• prazo de contratação: até 30/6/2020. 

• fonte de recursos: Recursos Obrigatórios. 

 

c) PRONAMP: autoriza a concessão de crédito com as seguintes 

condições especiais: 

 

• Finalidade: crédito de custeio agrícola e pecuário, podendo 

ser destinado até 25% do orçamento para atendimento de 

pequenas despesas conceituadas como de investimento e 

manutenção do beneficiário e de sua família. 

• limite de crédito: até R$40 mil reais por mutuário. 

• encargos financeiros: 6,0% a.a 

• prazo de reembolso: até 36 meses, incluídos até 12 meses de 

carência. 

• prazo de contratação: até 30/6/2020. 

• fonte de recursos: Recursos Obrigatórios. 

 

d) PROCAP-AGRO: Excepcionalmente, até 30/6/2020, fica 

autorizado o financiamento para cooperativas cujos associados 

tenham sofrido perdas na renda em decorrência de seca ou 

estiagem, conforme as seguintes condições especiais: 

 

• Finalidade: repasse de até 100% do montante devido pelos 

associados em decorrência de débitos vencidos e vincendos 

entre 1º de janeiro de 2020 e 30 de dezembro de 2020, desde 

que contraídos junto à cooperativa para aquisição de 

insumos para utilização na safra 2019/2020. 

• Limite de Crédito: R$ 65 milhões por cooperativa 

independentemente de outros limites estabelecidos para 

esse Programa, não podendo ultrapassar R$40 mil por 

associado ativo cuja obrigação será renegociada. 

• encargos financeiros:  

▪ 6,0% a.a para cooperativas com DAP. 

▪ 8,0% a.a. para as demais cooperativas. 

• Prazo de reembolso: até 48 meses, incluídos até 12 meses de 

carência. 

• Prazo para contratação: até 30/6/2020. 

• Fonte: Recursos obrigatórios. 

 


