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A MP do Agro criou 

o Fundo de Aval 

Fraterno, o que dará 

maiores garantias aos 

produtores, favo-

recendo a renego-

ciação de dívidas.

A de acesso ao crédito e 

se tornado, nos últimos anos, fortes limitadores 
de competitividade para produtores rurais 

chamada de MP do Agro, surge como uma 
boa notícia, sendo, para muitos agricultores, 

crédito. Assinada no início do mês de outubro 
pelo presidente Jair Bolsonaro, a MP traz ino-
vações importantes para facilitar o acesso do 

risco da atividade. Além de estar sujeito às 

mercê das incontroláveis variações climáticas, 
o que pode determinar o sucesso ou o fracas-
so de uma safra. Isso sem entrar no mérito 
da insegurança jurídica e dos gargalos com 
infraestrutura que agregam altos custos com 
logística. Por essas e outras razões, o sistema 
de crédito deve ser justo e diferenciado, dando 
ao agricultor a possibilidade de investir em 

Entre as medidas previstas na MP, criou-se 
o Fundo de Aval Fraterno (FAF), que dará 

de dívidas. A MP trata, também, do patrimônio 

produtor. A medida permite ao proprietário de 
-

de para oferecer as partes como garantia em 
operações de crédito. Para se ter uma ideia das 

totalidade como garantia, o que, por vezes, 
acabava limitando a sua capacidade de contrair 
novos investimentos.

Fica instituída, ainda, a Cédula Imobiliária 
Rural (CIR), título de crédito normativo trans-

deverá ser registrada em uma entidade auto-
rizada pelo Banco Central.

que auxiliou o Ministério da Agricultura na 

deve passar, agora, por algumas emendas 
para contemplar todos os pressupostos para 
o desenvolvimento de um mercado de crédito 

medida para fomentar outros instrumentos de 

setor. Isso porque temos players e investidores 
dispostos a aplicar capital no agro, mas que 

O objetivo, agora, é criar as precondições básicas 

privado apto a atender o setor e que permita 

dos recursos orçamentários. O setor demanda 
-

quados, que cheguem até o produtor via mer-

agro, esses mercados também passam por um 
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