
 

CIRCULAR  Nº 50  /2021                                                                     São Paulo, 15 de dezembro de 2021. 

 
Assunto: Mutirão de negociação de dívida – Banco do Brasil 

 
Prezado Presidente 

 
A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo – FAESP vem a presença de Vossa 

Senhoria informar que a Unidade de Cobrança e reestruturação de Ativos Operacionais do Banco do Brasil 

promoverá um mutirão de renegociação de dívidas. O período de adesão foi previsto inicialmente para se 

encerrar em 17/12/21, mas deverá ser prorrogado até o final de dezembro. 

A ação preparada pelo banco do Brasil inclui dívidas de pessoas físicas, pequeno produtor rural e 

pessoa jurídica. Clientes inadimplentes com o banco tem a oportunidade liquidar débitos com descontos que 

variam entre 20% e 95% ou de repactuação de débitos em até 100 parcelas.  

Para participar do mutirão, o produtor rural em débito com o banco deve procurar um dos canais de 

atendimento do banco e verificar a possibilidade de enquadramento e renegociação das dívidas. Os canais 

disponíveis de atendimento são: App do BB; Internet Banking; WhatsApp (61) 4004-0001 ou pelo Acesso Fácil, no 

caso de conseguir acessar sua conta corrente. 

Beneficiados: Desconto à Vista Condições de parcelamento 

Pessoa física, produtor rural e 
pessoa jurídica 

De 20% a 95% Até 100 vezes 

 

Alertamos os produtores rurais que forem renegociar seus débitos a prestarem a atenção às 
condições de negociação do Mutirão, pois caso sejam dados descontos elevados nas renegociações, 
provavelmente, os mutuários sofrerão restrição interna, inviabilizando operações futuras com o Banco do Brasil. 
Contudo, renegociação ou parcelamento de operações inadimplentes, sem abatimentos para liquidação, 
possivelmente poderão continuar operando com o Banco do Brasil. 

Portanto, antes de optar pela adesão ao Mutirão de Renegociação observem todas as condições e as 

possíveis restrições de acesso a crédito, avaliando com o seu gerente sua situação pós adesão. Para maiores 

informações acesse: www.bb.com.br/renegociacao.  

Tendo em vista a relevância do assunto, contamos com o apoio de Vossa Senhoria para dar ampla 

divulgação do conteúdo da presente circular junto aos produtores rurais. 

Atenciosamente, 

 

FABIO DE SALLES MEIRELLES 

Presidente 
 

“Plante, Cultive e Colha a Paz” 

http://www.bb.com.br/renegociacao

