
 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE 

 
Proposta de alteração da legislação para 

contratação de financiamentos pelo Fundo 

Constitucional de Financiamento do Nordeste 

(FNE), no âmbito do novo Programa FNE PNMPO, 

por empreendedores pessoa física.  

1. A Lei nº 13.636, de 20 de março de 2018, inclui o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste 

(FNE) dentre as fontes de financiamento do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado 

(PNMPO), política pública criada em 2005 pelo Governo Federal e que vem passando por várias 

transformações ao longo desse período. 

2. O PNMPO tem como objetivo apoiar e financiar atividades produtivas de empreendedores de 

micro/mini e pequeno porte, tanto do meio rural quanto urbano. 

3. O FNE já aplica recursos no âmbito do PNMPO nas operações rurais, por meio do Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), com previsão de aplicação em 2019 de R$ 2,7 bilhões e 

R$ 3,0 bilhões para 2020. 

4. No meio urbano está sendo proposto a criação de um novo programa, o FNE PNMPO Urbano, que 

irá se enquadrar na metodologia do programa. Entretanto, a atual legislação do Fundo permite apenas que 

os financiamentos sejam contratados por empreendedores na qualidade de pessoa jurídica. 

5. A Portaria Interministerial nº 461, de 12 de novembro de 2018, do Ministério da Integração Nacional 

e do Ministério da Fazenda, ao regulamentar o § 8º do art. 1º-A, da Lei nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001, 

estabeleceu que, para pessoas físicas no meio urbano, os Fundos Constitucionais só podem financiar 

operações de micro e minigeração de energia renováveis, vetando também o financiamento de capital de 

giro: 

Portaria Interministerial nº 461/2018 

Art. 7º - Considera-se operação de investimento para pessoas físicas o financiamento de sistemas 

de micro e minigeração distribuída de energia por fontes renováveis. 

Parágrafo único - Não se aplica capital de giro associado ao investimento em operações 

realizadas por pessoas físicas. 

6. Considerando o contexto da economia brasileira, a vedação ao financiamento de pessoas físicas no 

âmbito do PNMPO urbano tem grande impacto na redução dos possíveis beneficiários do programa. Segundo 

dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (Pnad Contínua), divulgada em 31 de outubro 

de 2019 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), há 24,4 milhões de pessoas trabalhando 

por conta própria, sendo que apenas 4,9 milhões possuem CNPJ (22%), enquanto os demais encontram-se 

na informalidade. 

7. Ademais, em 11 de novembro de 2019, o Governo Federal editou a Medida Provisória nº 905, que 

institui o Contrato de Trabalho Verde e Amarelo. Esta MP traz alterações ainda no PNMPO, no sentido de 

ampliar, facilitar e baratear o acesso ao microcrédito produtivo orientado. As medidas incluem a ampliação 

do limite de renda para se enquadrar como beneficiário do programa, passando de R$ 200 mil para R$ 360 

mil anuais; e o fim da exigência de um primeiro contato presencial com o tomador para contratação da 

operação. O microcrédito é um importante instrumento de inclusão social, financeira e de redução das 

desigualdades. 

8. Desta forma, propomos a revisão da redação da Portaria Interministerial nº 461/2018, de forma a 

possibilitar que pessoas físicas do meio urbano possam acessar os recursos do FNE no âmbito do PNMPO.  

 


