
 
 

Aprovada MP que trata de renegociações de 
dívidas do FCO  

 
Goiânia, 21 de maio de 2021 

 
Finalizada a aprovação da MP 1016 que trata de dívidas com os Fundos Constitucionais (FNE, FNO 
e FCO). Medida tão aguardada pelo setor produtivo e que garante renegociações em condições 
especiais. 
 
Destaca-se que o projeto original sofreu diversas emendas, sendo essas essenciais para ampliar o 
alcance da Medida Provisória, contemplando empresas de pequeno porte e produtores rurais. 
 
A MP 1016 segue para sanção presidencial. O prazo para a sanção é de 15 dias úteis, contados a 
partir do recebimento do texto na Presidência. E ainda, após aprovação há expectativa de que os 
Agentes Financeiros que operacionalizam tais fundos deverão normatizar a operacionalidade da MP.  
 
O texto aprovado prevê as seguintes modalidades de renegociação: 
 
1. Renegociação mediante a substituição dos encargos pelos encargos utilizados para contratação 
de nova operação, nos casos de provisionamento ou lançamento em prejuízo de forma integral, e 
substituição do titular ou alteração do controle societário direto ou indireto da empresa mutuária. 
 
2. Prorrogação do prazo de pagamento por um ano após a última prestação, no caso de mutuários 
prejudicados pela pandemia de Covid, mantidos os rebates e o bônus de adimplência. 
 
3. Renegociação em aberto (sem prazo), para operações contratadas há no mínimo 7 anos e 
lançadas em prejuízo ou provisionadas de forma integral, com rebate e bônus de adimplência a 
serem definidos em regulamento e uso de encargos de normalidade para atualização do saldo 
devedor; 
 
4. Renegociações firmadas até dez/2022, com as seguintes características: 

• Para operações contratadas há no mínimo 7 anos. 
• Para operações integralmente provisionadas ou lançadas em prejuízo e operações 

parcialmente provisionadas. Operações lançadas em prejuízo de forma parcial não poderão 
ser renegociadas. 

• Rebate e bônus de adimplência, de acordo com o porte (No caso do crédito não rural: 
rebates de 70% para Mini, micro, Pequeno e Pequeno-Médio portes, de 65% para Médio 
Porte, 60% para Grande porte; Bônus de adimplência, 30% para Mini, micro, Pequeno e 
Pequeno-Médio porte, 25% para médio porte e 20% para Grande porte).  

• Permite pagamento, substituição, liberação ou alienação de garantias e de constrições, 
inclusive com utilização do patrimônio rural em afetação; 

• Para atualização do saldo devedor, permite uso do IPCA ou encargos de normalidade; 



 

• Admite pagamento com parcelas anuais no caso do crédito rural. Para o crédito não rural, 
as parcelas serão mensais; 

• Pagamentos incluem juros capitalizados na carência e dispensa avaliação de capacidade de 
pagamento. 

 
Outros pontos do texto aprovado: 
 
1. As renegociações não poderão reduzir mais do 90% o valor original da operação, excluídos os 
acréscimos. 
 
2. Não incidem encargos por inadimplemento e ficam limitados os honorários advocatícios em até 
1% da dívida atualizada; 
 
3. Permite a renegociação de operações que tenham sido renegociadas há menos de 10 anos; 
 
4. Proíbe a renegociação com mutuários que tenham comprovadamente cometido inaplicação, 
desvio de finalidade ou fraude, mesmo aqueles que não tenham sido comunicados na época de sua 
verificação para as devidos correções; 
 
5. Dispensa a regularidade fiscal (inscrição em dívida ativa, quitação de tributos em caso de 
concordata e extinção do falido e regularidade do FGTS); 
 
 
 
Elaborado por: 
Assessoria Econômica e Legislativa COTEC/FIEG; 

 
 


