
Do que trata a Resolução?

Da composição de dívidas decorrentes de 
operações de crédito rural de custeio e in-
vestimento contratadas até 28 de dezem-
bro de 2017, inclusive aquelas prorrogadas 
por autorização do Conselho Monetário 
Nacional (CMN) e, também, as contratadas 
nos anos de crise de 2004 e 2005, desde 
que não tenham sido classificadas como 
prejuízo pelas instituições financeiras até a 
data da formalização da nova operação.

Qual o objetivo?

Concessão de novo crédito, a critério da ins-
tituição financeira operadora para liquidação 
integral de dívidas, originárias de uma ou 
mais operações do mesmo mutuário.

Quais as condições:

Taxa efetiva de juros: 8% ao ano;
Prazo de reembolso/pagamento: até 12, 
com até 3 anos de carência;
Limite por beneficiário: R$3 milhões; 
Apuração do saldo devedor: soma das 
parcelas vencidas e as que ainda irão 
vencer das operações objeto da composi-

ção, atualizadas pelos encargos contratu-
ais de normalidade até a data da contra-
tação da operação de composição.

Quem serão os beneficiários? 

Produtores rurais, pessoas naturais ou jurí-
dicas, e suas cooperativas de produção, 
desde que:

Comprovem incapacidade de pagamen-
to em consequência de dificuldade de 
comercialização dos produtos, frustra-
ção de safras por fatores adversos e 
eventuais ocorrências prejudiciais ao de-
senvolvimento das explorações;
Demonstrem a viabilidade econômica 
das atividades desenvolvidas na pro-
priedade e capacidade de pagamento 
da operação de composição.

Qual o prazo para adesão?

O mutuário deve manifestar formalmente o 
interesse em compor suas dívidas a à insti-
tuição financeira credora até 30 de abril 
de 2020.

Resolução BACEN nº 4.755, de 15 de outubro de 2019, autoriza a composição de 
dívidas decorrentes de operações de crédito rural contratadas por produtores rurais 

ou suas cooperativas de produção.
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MAIS INFORMAÇÕES:

DÍVIDAS RURAIS
COMPOSIÇÃO DE

Publicação de uma Portaria do Tesouro Nacional 
regulamentando e equalizando a taxa de juros 
autorizada na resolução do BACEN. PREVISÃO: 
PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO.

Instituição financeira atualizar o sistema para 
rodar a linha.

Fique atento aos nossos canais de comunicação.
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