PORTARIA 262 – Liquidação ou renegociação de dívidas de crédito
rural inscritas em DAU – Área da SUDENE
O Ministério da Fazenda editou a Portaria 262, de 04 de abril de 2014, autorizando a liquidação ou
renegociação de dívidas originárias de operações de crédito rural inscritas em Dívida Ativa da União, para
produtores rurais que suportaram perdas em decorrência da estiagem na área de atuação da SUDENE,
nos termos do art. 8°-A da Lei n° 12.844, de 19 de julho de 2013.
Vejam as condicionantes para o enquadramento na resolução:
Beneficiários:
- Produtores Rurais que suportaram perdas em razão da estiagem nos municípios da área de atuação da
SUDENE que decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública, entre 1º de
dezembro de 2011 e 30 de junho de 2013, com reconhecimento pelo Poder Executivo federal, e que
foram inscritos na Dívida Ativa da União (DAU) até 30 de setembro de 2013.
Objetivos:
- Estimular a liquidação ou renegociação de dívidas originárias de operações de crédito rural inscritas em
Dívida Ativa da União, nos termos do art. 8°-A da Lei n° 12.844, de 19 de julho de 2013.
Prazos:
- A adesão aos benefícios deverá ser feita até 31 de dezembro de 2014.
- O pedido de adesão à liquidação ou à renegociação deverá ser protocolado junto ao Banco do Brasil
S.A.
- O pedido deverá ser feito pelo próprio devedor pessoa física, pela pessoa jurídica devedora, por
intermédio de seu responsável perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), ou por
representante legal.
- Nos casos de liquidação, o devedor poderá solicitar sua adesão diretamente às unidades da PGFN.
Liquidação:
- Até 31 de dezembro de 2014, o devedor poderá liquidar o montante consolidado de seus débitos
originários das operações descritas no art. 8o-A da Lei no 12.844, de 2013.
- Para os casos de liquidação serão aplicados descontos percentuais, observada a faixa de valor em que
se enquadra a soma dos saldos devedores do mutuário na data do pedido, como segue:

Renegociação:
- Até 31 de dezembro de 2014, o devedor poderá renegociar o montante consolidado de seus débitos
originários de operações de crédito rural descritas no art. 8o-A da Lei no 12.844, de 2013.
- O prazo de amortização da renegociação ficará a critério do devedor, observado o limite máximo de 10
(dez) anos, sendo que o recolhimento das parcelas deverá ser feito, anualmente ou semestralmente, de
acordo com o fluxo de receitas declarado pelo devedor.
- Para os casos de renegociação, serão aplicados os descontos percentuais e de valor fixo constantes no
quadro abaixo, de acordo com o saldo devedor do mutuário na data de renegociação:

- A adesão à renegociação se efetivará com o pagamento da primeira parcela, que deverá ser efetuado
no ato da negociação.

