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Pedido de apoio às tratativas junto ao Conselho Monetário Nacional, 

pela renegociação das condições de financiamento das operações 

rurais dos fundos constitucionais, contratadas no período de 2012 a 

julho de 2016, quando as estiagens alcançaram seu nível mais crítico, 

como também, a renegociação das dívidas, incluindo as demais 

fontes de financiamento de crédito rural. 
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MOÇÃO Nº 05, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016 
 
 O Plenário do Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste – SUDENE, em sua 20ª Reunião Ordinária, realizada no dia 12 de dezembro de 

2016, por videoconferência, em Brasília, no uso de suas competências regimentais e 

atribuições conferidas pela Lei Complementar nº 125, de 03 de janeiro de 2007, pelo 

Decreto nº 8.276, de 27 de junho de 2014 e pelo seu Regimento Interno, vem manifestar a 

Vossas Excelências, Conselheiros do Conselho Monetário Nacional (CMN), esta MOÇÃO 

pela renegociação das condições de financiamento das operações rurais dos fundos 

constitucionais, contratadas no período de 2012 a julho de 2016, quando as estiagens 

alcançaram seu nível mais crítico, como também, a renegociação das dívidas, incluindo as 

demais fontes de financiamento de crédito rural.  

 

 Requer este Conselho Deliberativo, também, que seja revista a cobrança indevida da 

taxa de análise de viabilidade econômica em operações rurais por estarem em desacordo 

com a resolução nº 4.288, de 22 de novembro de 2013, do Conselho Monetário Nacional, 

que apenas permite a cobrança dessa taxa para os outros demais setores. 

 

 Fato é que nos últimos cinco anos a Região Nordeste foi assolada por forte estiagem 

que reduziu de forma assombrosa, a capacidade de produção da agropecuária regional, 

comprometendo a capacidade de ressarcimento do financiamento contraído via crédito 

rural.  

 

 Dados da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) revelam que dos 

1050 municípios do Nordeste, 981 apresentaram comprometimento de suas áreas em no 

mínimo 50%, sejam aquelas voltadas para atividades agrícolas, sejam para pastagens. A seu 

turno, o Ministério da Integração Nacional em setembro deste ano informou que 

aproximadamente 91% dos municípios do Nordeste se encontram em situação de 

emergência em consequência dos efeitos da seca. 

 

 De acordo com dados da Agência Nacional de Águas (ANA), em setembro/2016 a 

Região contava com apenas 19% de sua capacidade de armazenamento de água, situação 

que assume contornos alarmantes quando se analise a condição de alguns estados. O Ceará, 

por exemplo, dispunha naquela data de apenas 9,1% de sua capacidade. A Paraíba, de 

12,5%, Pernambuco contava com apenas 12,8%  e o Rio Grande do Norte com 18,4%. 
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 Conhecida é também a condição da renda da Região Nordeste face à brasileira. 

Dados do IBGE mostram que o PIB per capita da região  mantém-se estagnado na faixa de 

13% há vários anos, com tendência a reduzir essa participação devido ao impacto da seca 

sobre o setor agropecuário. 

 

 Por outro lado, de 2013 a 2015 os agropecuaristas contrataram, em média, R$ 12,7 

bilhões em crédito rural, o que representou 8,3% do crédito rural contratado no País e trata-

se de um segmento que em 2015 respondia, segundo a CNA, por 8,8% das exportações do 

agronegócio brasileiro. 

 

 Ao criar o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), os 

Constituintes de 1988 vislumbraram um importante mecanismo para assegurar um novo 

processo de desenvolvimento para o semiárido nordestino, contudo, salienta a CNA, as 

outras políticas públicas nacionais, como a de crédito, não foram capazes de levar em 

consideração as diversidades regionais brasileiras, particularmente as rotineiras 

adversidades climáticas vivenciadas pelos agropecuaristas do Nordeste.  

 

 Destaca ainda a CNA que “muitas vezes os produtores rurais não têm como quitar 

financiamentos bancários adquiridos em anos anteriores em função das sucessivas 

frustrações de safras, perda de rebanhos, escassez hídrica e da problemática do 

abastecimento do milho na região (principalmente pelo aumento de preços) para 

fornecimento aos animais. Os prejuízos daqueles que ainda permanecem na atividade 

dificilmente serão recuperados em curto espaço de tempo após um prolongado período de 

seca e estiagem.”  

 

 Outrossim, reivindica a CNA tratamento que vem sendo dado a outros estados e 

regiões cujos Bancos ou órgãos credenciados têm recebido autorização para a renegociação 

de operações contratadas de dívidas rurais. São exemplos o Estado do Rio Grande do Sul, 

que por meio das Resoluções nºs 4.504 e 4.508 recebeu no último ano, autorização para 

renegociar as dívidas da cultura do arroz e da soja, ou do Espírito Santo, da Região do 

Matopiba e o Centro-Oeste, que por meio da Resolução nº 4.519 recebeu do Conselho 

Monetário Nacional, a mesma condição. Enquanto isso, as renegociações das operações 

contratadas de 2012 a julho de 2016 não foram até o presente momento contempladas. 

 

Diante da urgência que se faz necessária, o Conselho Deliberativo da 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, em ato constituído pela presença de 

sua Excelência o Senhor Ministro da Integração Nacional, Helder Zahluth Barbalho, 

Presidente do referido colegiado, e demais Conselheiros subscritores da ata de presença da 

20ª Reunião do Conselho Deliberativo da SUDENE, no pleno exercício de seus poderes 

regimentais e empenhados em defender o legítimo fortalecimento dos instrumentos de 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL 

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE 
 

CONSELHO DELIBERATIVO 
 

Moção nº 005, de  2016, pela URGÊNCIA na aprovação de voto favorável do Conselho Monetário Nacional (CMN) à renegociação de 

dívidas das operações rurais dos Fundos Constitucionais, contratadas no período de 2012 a julho de 2016.  
 

4 

desenvolvimento regional, hipotecam seu apoio ao requerimento da Confederação Nacional 

de Agricultura do Brasil, para que o Conselho Monetário Nacional autorize a renegociação 

de dívidas do período 2012 a julho 2016, estendendo essa condição às demais fontes de 

financiamento de crédito rural. 

 

Ao mesmo tempo, endossa o protesto da referida Confederação quanto à abusiva 

cobrança da taxa de análise de viabilidade econômica em operações rurais, em desacordo 

com a Resolução CMN nº 4.288, de 22 de novembro de 2013, que não se aplica ao setor 

aqui tratado, e vem onerando os agropecuaristas. 

 

Desta forma, a CNA pede a aprovação da presente MOÇÃO para que seja 

concedido voto do CMN favorável ao pedido de renegociação das dívidas do período 2012-

julho 2016 e solução para o problema da abusiva taxa cobrada, antes mencionada. 

  

 Plenário do Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste, em sua vigésima Reunião Ordinária. 
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