MEDIDAS EMERGENCIAIS DE CRÉDITO

FEDERAL

INSTRUMENTO NORMATIVO

Crédito Extraordinário para o programa Bolsa Família (3 bilhões).
Redução do teto de juros do consignado, aumento da margem e do prazo de pagamento.
Conselho Nacional de Previdência Social
Ampliação do crédito de R$ 5 bilhões do PROGER/FAT para Micro e Pequenas Empresas com
a criação da linha Proger Urbano Capital de Giro.
Ampliação da linha BNDES Crédito Pequenas Empresas em R$ 5 bilhões para o financiamento
de capital de giro. Carência de até 24 meses, por 60 (sessenta meses). Limite por cliente.
Operação indireta. Juros Bndes 3.75%.
Suspensão de pagamentos de financiamentos do BNDES feitos por operações diretas e
indiretas.
Ampliação do crédito do Banco do Brasil a empresas e famílias (R$ 100 bilhões).
Redução dos juros e suspensão, por 60 dias, do pagamento de dívidas com a Caixa Econômica
Federal.
Redução da taxa básica de juros, Selic, de 4,25% para 3,75%.

MP 929, de 25 de março de 2020

Redução das alíquotas dos compulsórios sobre depósitos a prazo (de 25% para 17%).

BACEN | Circular nº 3.993, de 23 de março de 2020

Flexibilização de regras das Letras de Crédito do Agronegócio (LCA).
Ampliação do prazo de validade da Certidão Negativa de Débito (CND) de 60 para 180 dias,
prorrogável, em caso de calamidade pública, por mais 180 dias.

Resolução nº 1338, de 18 de março de 2020
Conselho Deliberativo do FAT – ME | Resolução nº
850, de 18 de março de 2020
BNDES
BNDES
Banco do Brasil
Caixa Econômica Federal
Decisão do COPOM, 18 de março de 2020

Banco Central | Resolução nº 4.787, de 23 de março
de 2020
MP 927, de 22 de março de 2020 – medidas
trabalhistas (art. 47)

Facilitação, por parte dos bancos públicos e de desenvolvimento, do acesso a capital de giro,
Iniciativas de Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal
inclusive para empresas que têm crédito imobiliário, com condições diferenciadas de juros,
e BNDES e Resolução CODEFAT nº 850, de 18/03/20
carência de pelo menos 6 meses, prazo ampliado e flexibilização das garantias
Prorrogação do prazo de pagamento de obrigações financeiras, com suspensão, por prazo
determinado, dos pagamentos de financiamentos de bancos públicos e de desenvolvimento

Iniciativas de Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal
e BNDES

MEDIDAS EMERGENCIAIS DE CRÉDITO
Prorrogação, por 90 dias, da validade das certidões negativas de débitos federais.
Concessão de empréstimos para bancos garantidos em debêntures.
Ampliação do limite de recompra de Letras Financeiras.
Redução do Adicional de Conservação de Capital Principal (ACPConservação) de 2,5% para
1,25% pelo prazo de um ano.
Isenção tributária em operações de proteção de investimentos no exterior.
Operações compromissadas com lastro em Títulos Públicos Federais (TPF).

INSTRUMENTO NORMATIVO
RFB/PGFN | Portaria Conjunta nº 555, de 23 de
março de 2020
Banco Central | Resolução n° 4.786, de 23 de março de
2020.
Banco Central | Resolução n° 4.788, de 23 de março de
2020.
Banco Central | Resolução n° 4.783, de 16 de março de
2020.

Empréstimo com lastro em Letras Financeiras (LF) garantidas por operações de crédito.

FEDERAL

Carência de até 90 dias para novas contratações de crédito comercial com a Caixa Econômica
Federal - Empresas
Redução de teto de juros do consignado, alongamento de prazo e ampliação da margem
consignável – população
Liberação de R$ 5 bilhões Recursos do FAT para Expansão de Crédito à Produção
Ampliação do acesso ao crédito do BNDES por meio de fintechs
Zera a tarifa de IOF em operações de crédito por 90 dias
Linhas de financiamento de máquinas e equipamentos com taxas reduzidas e carência com a
Caixa Econômica Federal
Linha emergencial de crédito para folha de pagamentos
FGC - Eleva de R$ 20 bilhões para R$ 40 bilhões o valor máximo garantido do total de créditos
de uma pessoa contra uma mesma instituição ou conglomerado financeiro
Simplificação das exigências para contratação de crédito e dispensa de documentação (CND) Banco Central | Resolução nº 4782, de 16 de março de
para renegociação de crédito.
2020

MEDIDAS EMERGENCIAIS DE CRÉDITO

FEDERAL

ESTADUAL

INSTRUMENTO NORMATIVO

Autorizou a renegociação junto às Beneficiárias Finais, das prestações com vencimento entre
Editada a CIRCULAR SUP/ADIG N° 11/2020-BNDES, em
abril de 2020 (inclusive) e setembro de 2020 (inclusive), relativas a operações de crédito
23 de março de 2020
indiretas automáticas com recursos do Sistema BNDES
Linha especial, para micro e pequenas empresas, por meio dos fundos constitucionais das
regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste que devem bancar recursos em condições facilitadas,
PORTARIA Nº 926, DE 7 DE ABRIL DE 2020
com juros de 2,5% ao ano. Valor estimado de 6 bilhões. A iniciativa é do Ministério do
Desenvolvimento Regional
Priorizar a concessão de todo recurso do Fundo Constitucional do Centro-Oeste , Programa Resolução CDE/FCO n.16, 31 de março 2020
FCO Empresarial para financiamento de capital de giro dissociado
GoiásFomento - ampliação dos recursos destinados à linhas específicas TURISMO CAPITAL Nortativa da GoiasFomento
DE GIRO, MICROCRÉDITO PRODUTIVO PJ, MICROCRÉDITO PRODUTIVO PF, CREDFOMENTO,
FCO CAPITAL DE GIRO DISSOCIADO

