
 

Araçatuba, 02 de abril de 2020 

 
 

Ofício nº 10/ 2020 

 

 
Ref.: SOLICITAÇÕES EM DEFESA DO PRODUTOR RURAL 

 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

 

Vimos por meio deste cumprimentá-lo cordialmente e 

apresentar solicitações que mitiguem os efeitos econômicos das ações de 

combate à Covid-19 junto ao produtor rural do nosso Brasil. 

 

Estratégico neste momento crítico pelo qual estamos 

passando, o homem do campo, das mais diversas culturas e criações, não 

tem medido esforços para continuar produzindo alimentos e insumos que 

abastecem toda a nação. 

 

Dito isto, acreditamos ser justo requerer, dentre as ações 

que descreveremos a seguir, em amparo ao produtor rural, a prorrogação 

de prazos para reembolsos de financiamentos rurais e de garantias de 

acesso a crédito para a Safra 2020/21. 

 

Em relação ao crédito: 

 

 A prorrogação automática dos financiamentos de custeio e 

investimento para produtores, independentemente do porte 

(pequeno, médio ou grande) e do valor das operações, nessas 

finalidades de crédito; 

 As medidas não deverão comprometer os limites de créditos dos 

produtores rurais para a Safra 2020-2021; 

 A suspenção por 6 (seis) meses das condições para alongamento e 

reprogramação do reembolso de operações de crédito para custeio 



 

agrícola (dispensando apresentação de comprovante de que o 

produto está armazenado); 

 A suspenção da necessidade de registro em cartório de todas as 

atividades de crédito rural; 

 A retirada das taxas de estudo sobre as operações a serem 

contratadas e sobre o alongamento do crédito de custeio agrícola, 

assim como sobre a repactuação das operações de crédito rural 

cobradas por instituições financeiras; 

 O adiamento do vencimento em 6 (seis) meses das parcelas de 

Pesa, securitização e outras operações já renegociadas, com 

vencimento em 2020; 

 A disponibilização para os produtores rurais de linhas de capital de 

giro e de crédito para investimento, custeio e comercialização com 

taxas de juros mais baixas; 

 A dispensa da formalização jurídica da operação e do novo 

cronograma de reembolso. 

 

Da mesma forma, solicitamos em relação a propostas 

que se encontram em análise pela Presidência da República: 

 

 Não permitir o veto ao artigo 54 do PLV 30/2019 (MPV 897/2019, 

na versão aprovada pelo Senado), cuja finalidade é agilizar as 

operações de repasse dos recursos dos fundos constitucionais, 

principalmente para as cooperativas de crédito; 

 Não permitir o veto ao artigo 54 do PLV 30/2019 (MPV 897/2019, 

na versão aprovada pelo Senado), que estabelece novo prazo de 

adesão para a liquidação/renegociação de dívidas dos produtores 

rurais da área de abrangência da SUDAM e SUDENE, assim como 

da dívida ativa da união (em todo o país). 

 

Por fim, requemos as seguintes operacionalizações: 

 



 

 Priorização das operações de contratação de pré-custeio por 

aplicativo e de forma simplificada, com assistência técnica 

vinculada e obrigatória; 

 Formalização da suspensão de vencimentos das dívidas por 

aplicativo (ou carimbo-texto, quando for o caso) em substituição 

aos vencimentos convencionais; 

 Formalização das operações de comercialização, pré-

comercialização e estocagem por aplicativo e de forma 

simplificada, também com assistência técnica vinculada e 

obrigatória. 

 

Certo de que contaremos com a compreensão de V.Ex.ª, 

solicitamos deferência. 

 

Atenciosamente, 

 

___________________________________ 

Fábio Freixo Brancato 

Presidente do SIRAN 
 

 

 

Excelentíssimo Senhor 

Jair Messias Bolsonaro 

Presidente da República 

Brasília (DF) 


