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das garantias envolvidas.

PASSO A PASSO A PASSO
Procure a agência
Procure
de relacionamento
a agência de relacionamento
e solicite a indicação
e solicite
de empresa
a indicação de empresa
credenciada da região
credenciada
para realizar
da região para realizar
avaliação técnicaavaliação
do(s) imóvel(eis)
técnica do(s)
a
imóvel(eis) a
Operação Operação
NÃO
NÃOsubstituído(s)/liberado(s).
ser(em)
ser(em) substituído(s)/liberado(s).

inscrita em
inscrita em
Os mutuários/proponentes,
Os mutuários/proponentes,
intervenientes
e
intervenientes
coobrigados e coobrigados
Dívida Ativa
Dívida
da Ativa da
devem dirigir- sedevem
à sua agência
dirigir- se
deà sua agência de
União (DAU)
União (DAU)
relacionamento para
relacionamento
atualização para
dos atualização dos
dados cadastrais.dados cadastrais.

De posse da avaliação
De posse
técnica
da avaliação
dos
técnica dos
imóveis, entregue
imóveis,
o laudo,
entregue
juntamente
o laudo, juntamente
com o pedido formal
com o
e pedido
documentação
formal e documentação
relacionada nesta
relacionada
cartilha, nanesta
unidade
cartilha, na unidade
do BB que conduz
doaBB
operação:
que conduz a operação:
agência de relacionamento
agência de do
relacionamento
BB ou
do BB ou
Gerência de Cobrança
Gerência
e Recuperação
de Cobrança e Recuperação
de Crédito-Gecor
deServiços
Crédito-Gecor
(PR), Serviços (PR),
conforme o caso.conforme o caso.

Apresente o requerimento
Apresente eo demais
requerimento e demais
documentos relacionados
documentos
nesta
relacionados nesta
cartilha, junto à Unidade
cartilha, junto
Regional
à Unidade Regional
da
Procuradoria
da
Procuradoria
Fazenda
da Fazenda
Operação OperaçãoNacional (PGFN)Nacional
responsável
(PGFN)
pelaresponsável pela
inscrita em
inscrita em
condução da operação,
condução
observando
da operação, observando
ainda as exigências
ainda
previstas
as exigências
na
previstas na
Dívida
da
Dívida Ativa
da Ativa
Portaria Conjunta
Portaria
PGFN/STN
Conjunta
nº 8,PGFN/STN nº 8,
de 03.09.2009.
de 03.09.2009. Caso
não tenha aCaso não tenha a
União (DAU)
União (DAU)
informação
da Unidade, informe-se
informação da Unidade,
informe-se
na dependência na
do dependência
BB condutorado BB condutora
da operação.
da operação.
No caso
de operação de PESA,
No caso de operação
de PESA,
concluída
a análise
concluída a análise
do pleito
no quedo pleito no que
refereem
à parte
em DAU, a
se refere à partese
inscrita
DAU,inscrita
a
enviará
processo ao BB para
PGFN enviará o PGFN
processo
ao BBo para
daà análise quanto à
continuidade da continuidade
análise quanto
parte sob
que condução
permanece sob condução
parte que permanece
dofor
Banco,
quando for o caso.
do Banco, quando
o caso.

Operação Operação
Os pleitos envolvendo
Os pleitos
operações
envolvendo
em operações em
cujas ações
judicial,
estejam
cujas ações estejam
ajuizada ajuizadacobrança judicial,cobrança

sob condução ousob
do condução
BB ou do órgão
ou do BB ou do órgão
de execução da Procuradoria
de execução da
Geral
Procuradoria
da
Geral da
União (PGU), devem
União
ser(PGU),
requeridos
devem ser requeridos
nos autos do processo.
nos autos do processo.

Todas as solicitações
Todasestão
as solicitações
sujeitas a aprovação.
estão sujeitas
Emaqualquer
aprovação. Em qualquer
uma delas, caso uma
o pleito
delas,
seja
caso
deferido,
o pleito
cumpra
seja deferido,
as exigências
cumpra as exigências
solicitadas para formalização
solicitadas para
dasformalização
alterações contratuais
das alterações
(aditivo
contratuais (aditivo
ao instrumento de
ao crédito).
instrumento de crédito).

LEGISLAÇÃO
LEGISLAÇÃO

Lei 9.138, de 29.11.1995
Lei 9.138, de 29.11.1995

Autorizou o alongamento
Autorizou das
o alongamento
operações de
das
crédito
operações
rural contratadas
de crédito rural
até contratadas até
20.06.1995;
20.06.1995;

Resolução CMN/BACEN
Resolução2.238,
CMN/BACEN
de 31.01.1996
2.238, de 31.01.1996

Regulamentou aRegulamentou
Lei 9.138/1995
a Lei
e tratou
9.138/1995
das renegociações
e tratou dasformalizadas
renegociações formalizadas
no âmbito da Securitização;
no âmbito da Securitização;

Resolução CMN/BACEN
Resolução2.471,
CMN/BACEN
de 26.02.1998
2.471, de 26.02.1998

Regulamentou oRegulamentou
art. 5º, parágrafo
o art.
6º,5º,
daparágrafo
Lei 9.138/1995,
6º, da Lei
que
9.138/1995,
tratou das que tratou das
operações formalizadas
operações
no formalizadas
âmbito do Programa
no âmbito
Especial
do Programa
de Saneamento
Especial de Saneamento
de Ativos (PESA);
de Ativos (PESA);

Medida Provisória
Medida
nº 2.196-3,
Provisória
de 24.08.2001
nº 2.196-3, de 24.08.2001

Autorizou a União
Autorizou
a adquirir
a União
parte das
a adquirir
operações
partede
das
PESA
operações
e desonerou
de PESA
o e desonerou o
isco do Banco do
risco
Brasil
do Banco
sobre as
dooperações
Brasil sobre
de as
Securitização.
operações de
OSecuritização.
Banco do
O Banco do
Brasil passou a atuar
Brasilcomo
passou
mandatário
a atuar como
da União
mandatário
segundo
da procedimentos
União segundo procedimentos
e orientações estabelecidos
e orientaçõespela
estabelecidos
Secretaria do
pelaTesouro
Secretaria
Nacional
do Tesouro
(STN) Nacional (STN)
ou por Resoluções
ou do
porCMN/BACEN;
Resoluções do CMN/BACEN;

Portaria MF 389,
Portaria
de 22.11.2002
MF 389, de 22.11.2002

Autorizou o acolhimento,
Autorizou oanálise
acolhimento,
e deferimento
análise ou
e deferimento
indeferimento
ou das
indeferimento das
propostas apresentadas
propostas
pelo
apresentadas
devedor para
pelo
liberação
devedor
parcial
para liberação
ou substituição
parcial ou substituição
de garantias, bem
decomo
garantias,
a baixa
bem
decomo
gravames
a baixa
sobre
de garantias
gravames vinculadas
sobre garantias
às vinculadas às
operações da União
operações
relativas
daàUnião
PESArelativas
e Securitização;
à PESA e Securitização;

Art. 59, da Lei 11.775,
Art. 59,de
da17.09.2008
Lei 11.775, de 17.09.2008

Assegurou a possibilidade
Assegurou de
a possibilidade
revisão e a redução
de revisão
das egarantias
a redução
emdas
caso
garantias em caso
de excesso;
de excesso;

Portaria Conjunta
Portaria
PGFN/STN
Conjunta
nº 8,PGFN/STN
de 03.09.2009
nº 8, de 03.09.2009

Disciplinou a revisão
Disciplinou
de garantias
a revisão
prevista
de garantias
no art. 59
prevista
da Lei no
nº 11.775/2008,
art. 59 da Lei nº 11.775/2008,
no que se refere às
nooperações
que se refere
de PESA
às operações
com parcelas
de PESA
inscritas
com parcelas
em Dívida
inscritas
Ativa em Dívida Ativa
da União (DAU). da União (DAU).
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UMA REALIZAÇÃO:

SAUS, Quadra 4, Bloco
SAUS,
I CEP:
Quadra
70070-936
4, Bloco
- Brasília,
I CEP: 70070-936
DF
- Brasília, DF
Telefone: + 55 (61) 3217-2119
Telefone: + 55 (61) 3217-2119
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