
presidente Luiz Inácio Lula
da Silva assinou no final
de maio uma Medida Pro-
visória (MP) que garante

a renegociação das dívidas dos produ-
tores rurais. Trata-se do maior pacote
destinado ao segmento agrícola durante
o governo Lula, que custará ao Tesouro
Nacional algo em torno de 7 bilhões. A
medida abrange 72 bilhões de reais em
dívidas do setor rural com descontos,
ampliação de prazos e redução de juros.

Entre as principais ações, destacam-
se algumas nas áreas de investimento,
custeio, dívidas antigas e créditos de
cobrança judicial. No caso dos investi-
mentos, o produtor não precisará pagar

todos os empréstimos contraídos que
vençam este ano. O valor mínimo de
pagamento é de 40% a ser quitado até
o dia 30 de setembro e o restante do
débito poderá ser pago ao longo dos
próximos anos. No caso dos débitos re-
ferentes aos custeios das safras 2002/03
e 2005/06, os juros serão reduzidos de
8,75% para 6,75% e os agricultores ga-
nham um prazo adicional de dois anos
para a quitação destes valores. O gover-
no também concedeu novos descontos
às dívidas já renegociadas na década
de 90 e manteve o prazo de 2025 para
a quitação dos débitos - atualmente
orçados em 24,8 bilhões de reais. Para
os títulos não pagos que estejam inclu-

Neste caso, os débitos somam 7 bilhões
de reais. As medidas beneficiam tanto
grandes produtores rurais como cerca
de 700 mil agricultores familiares, que
poderão renegociar 5 bilhões de reais
em dividas, segundo dados do Ministé-
rio do Desenvolvimento Agrário.

A renegociação vai permitir a qui-
tação com desconto de dívidas antigas,
Mas, para não estimular a inadimplên-
cia, o benefício ao produtor inadim-
plente será menor do que aquele dado
aos que pagaram em dia a dívida. As
discussões para o socorro aos produto-
res rurais foram iniciadas há um ano,
mas a recente alta dos preços dos ali-
mentos no mercado interno e o impacto
na inflação aceleraram a concretização
do pacote. "O endividamento é um dos
entraves para a expansão da produção
agropecuária", avalia Homero Pereira,
presidente da Comissão Nacional de
endividamento da CNA - Confederação
Nacional da Agricultura.
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