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Resoluções CMN Tema 

  
3.224 Dispõe sobre as exigibilidades de aplicação em crédito 

rural ao amparo dos recursos obrigatórios (MCR 6-2) e 

da poupança rural (MCR 6-4), sobre Depósito 

Interfinanceiro Vinculado ao Crédito Rural (DIR), sobre 

a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) do Pronaf e 

prazos do Proagro. 

  

3.586 Define fatores de ponderação para fins de cumprimento 

da exigibilidade do MCR 6-2, relativamente às 

operações contratadas nas condições do Pronaf e do 

Proger Rural. 

  
4.415 Dispõe sobre o direcionamento dos recursos captados 

por meio da emissão de Letra de Crédito do 

Agronegócio (LCA) lastreada em direitos creditórios 

originados de operações sujeitas aos direcionamentos de 

que tratam o MCR 6-2 e 6-4 ou contratadas com 

recursos de que trata o MCR 6-1-2 e veda gravame em 

duplicidade na emissão desse título. 

  
4.890 Concede prazo adicional de reembolso do crédito de 

custeio pecuário para retenção de matrizes bovinas de 

leite e autoriza a contratação de Financiamento para 

Garantia de Preços ao Produtor (FGPP), ao amparo de 

Recursos Obrigatórios, para o beneficiamento e 

industrialização de leite. 

  

4.894 Prorroga as medidas de caráter emergencial de que trata 

a Resolução nº 4.810, de 30 de abril de 2020, aplicáveis 

aos procedimentos relativos à concessão, ao controle e à 

fiscalização das operações de crédito rural, em 

decorrência das medidas de distanciamento social 

adotadas para mitigar os impactos da pandemia 

provocada pela Covid-19. 

  

4.896 Admite o cumprimento da exigibilidade de crédito rural 

dos Recursos Obrigatórios (MCR 6-2) com operações 

de investimento realizadas com beneficiários do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (Pronaf) e amplia, em caráter excepcional, o 

prazo de reembolso de operações contratadas no âmbito 

da linha de crédito de industrialização para 

Agroindústria Familiar, de que trata a Seção 11 (Pronaf 

Industrialização de Agroindústria Familiar) do Capítulo 

10 (Pronaf) do Manual de Crédito Rural (MCR). 

  

4.898 Altera o art. 2º da Resolução CMN nº 4.890, de 26 de 

fevereiro de 2021, para estabelecer taxa efetiva de juros 

de até 6% a.a. (seis por cento ao ano) nas contratações 

de Financiamento para Garantia de Preços ao Produtor 

(FGPP), ao amparo de Recursos Obrigatórios, para o 

beneficiamento e industrialização de leite. 

  

4.903 Revoga Resoluções do Conselho Monetário Nacional 

atualmente codificadas no Manual de Crédito Rural 

(MCR), para atendimento à revisão e à consolidação dos 

atos normativos inferiores a decreto de que trata o 

Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019. 
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4.908 Autoriza a prorrogação de parcelas dos financiamentos 

realizados com recursos do Fundo Constitucional de 

Financiamento do Norte (FNO), do Fundo 

Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e 

do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro- 

Oeste (FCO) para atender os setores e atividades mais 

afetados pela pandemia da Covid-19. 

  

4.987 Institui linha emergencial de crédito rural e autoriza a 

renegociação de operações de crédito rural de custeio e 

investimento para agricultores familiares e produtores 

rurais cujos empreendimentos tenham sido prejudicados 

pelo excesso de chuvas e suas consequências em 

municípios da área de atuação da Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) com decretação 

de situação de emergência ou estado de calamidade 

pública reconhecidos pelo Poder Executivo Federal. 

  

4.988 Institui linhas de crédito emergencial com recursos do 

Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste 

(FNE) e estabelece condições para prorrogação de 

operações de crédito de titularidade de empreendedores 

não rurais cujas atividades tenham sido prejudicadas 

pelo excesso de chuvas em municípios da área de 

atuação da Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste (Sudene). 

  

5.035 Altera as Resoluções CMN ns. 4.987 e 4.988, ambas de 

8 de março de 2022, que instituíram linhas de crédito 

emergencial com recursos do Fundo Constitucional de 

Financiamento do Nordeste (FNE) e estabeleceram 

condições para prorrogação de operações de crédito de 

titularidade de empreendedores cujas atividades tenham 

sido prejudicadas pelo excesso de chuvas em municípios 

da área de atuação da Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). 

  

  

Resolução BCB Tema 

  

241 Dispõe sobre o procedimento para o cálculo da taxa de 

juros “PRE” aplicável no cálculo das Taxas de Juros do 

Crédito Rural (TCRpré), das Taxas de Juros Rurais dos 

Fundos Constitucionais de Financiamento (TRFCpré) e 

da Taxas de Juros Não Rurais dos Fundos 

Constitucionais de Financiamento (TFCpré), de que 

trata, respectivamente, a alínea “a” do item 9 da Seção 4 

do Capítulo 2 do Manual de Crédito Rural. 

  

  

Circulares Tema 

  

3.112 Estabelece procedimentos para adequação ao Sistema de 

Pagamentos Brasileiro das movimentações financeiras 

relativas ao Programa de Garantia da Atividade 

Agropecuária (Proagro). 

  

3.801 Institui o Sistema de Exigibilidades do Crédito Rural 

(Sisex). 
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Cartas Circulares Tema 

  

3.778 Institui o Documento 6 do Manual de Crédito Rural 

(MCR). 

  

3.826 Dispõe, no âmbito do Programa de Garantia da 

Atividade Agropecuária, sobre as informações dos 

recursos administrativos enviados à Comissão Especial 

de Recursos a serem transmitidas ao Banco Central do 

Brasil por meio do Sistema de Operações do Crédito 

Rural e do Proagro. 

  

3.975 Estabelece procedimento de encaminhamento de 

justificativas relacionadas ao Programa de Garantia da 

Atividade Agropecuária (Proagro), de que trata o MCR 

16-1-3-k, e à solicitação de alteração em registro de 

operações de Crédito Rural cadastradas no Sistema de 

Operações do Crédito Rural e do Proagro (Sicor) 

  

  

Instrução Normativa BCB Tema 
  

353 Dispõe sobre procedimento a ser observado por 

cooperativa de crédito previamente ao início de sua 

atuação no Programa de Garantia da Atividade 

Agropecuária, relativo à utilização de conta Reservas 

Bancárias. 

 


