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REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA OPERAR EM CRÉDITO RURAL

1.

IDENTIFICAÇÃO

(campos de preenchimento obrigatório)

Denominação social:
Logradouro, número e complemento – Bairro – Cidade / UF – CEP

Endereço completo:
CNPJ:

ID-Bacen:
Nome:

Pessoa para contato:

Telefone:
E-mail:

2.

FORMALIZAÇÃO DO PLEITO

A instituição acima qualificada vem requerer ao Banco Central do Brasil – Departamento de
Organização do Sistema Financeiro – Deorf autorização para operar em crédito rural.

3.

INSTRUÇÃO DO PROCESSO

3.1. Declara que:
a) possui, em sua estrutura organizacional, setor especializado, representado por carteira de
crédito rural, com estrutura, direção e regulamento próprios e com elementos capacitados.
3.2. Assume compromisso de:
a) difundir normas básicas entre suas dependências e mantê-las atualizadas, com o objetivo
de ajustar as operações aos critérios legais pertinentes e às instruções do Banco Central do
Brasil, sistematizando métodos de trabalho compatíveis com as peculiaridades do crédito e
uniformizando a conduta em suas operações;
b) manter serviços de assessoramento técnico em nível de carteira e assegurar a prestação de
assistência técnica em nível de imóvel ou empresa, quando devida;
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c) designar no Unicad, antes do início de suas operações de crédito rural, o responsável pela
área de crédito rural, entre os administradores homologados pelo Banco Central do Brasil.
3.3. Previsão dos recursos próprios que serão destinados às modalidades de crédito rural:
3.4. Outras informações/observações:

4.

Assinaturas:

(Local e data)

(nome completo e cargo)

(nome completo e cargo)

(Obs.: o requerimento deve ser firmado por administradores cuja representatividade seja reconhecida pelo estatuto
social ou documento equivalente da instituição).
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