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LEI Nº 7.827, DE 27 DE SETEMBRO DE 1989
Regulamenta o art. 159, inciso I, alínea c, da
Constituição Federal, institui o Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte FNO,
o
Fundo
Constitucional
de
Financiamento do Nordeste - FNE e o Fundo
Constitucional de Financiamento do CentroOeste - FCO, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no exercício do cargo de
PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
I - Das Finalidades e Diretrizes Gerais
.......................................................................................................................................................
Art. 3º Respeitadas as disposições dos Planos Regionais de Desenvolvimento,
serão observadas as seguintes diretrizes na formulação dos programas de financiamento de
cada um dos Fundos:
I - concessão de financiamentos exclusivamente aos setores produtivos das
regiões beneficiadas;
II - ação integrada com instituições federais sediadas nas regiões;
III - tratamento preferencial às atividades produtivas de pequenos e
miniprodutores rurais e pequenas e microempresas, às de uso intensivo de matérias-primas e
mão-de-obra locais e as que produzam alimentos básicos para consumo da população, bem
como aos projetos de irrigação, quando pertencentes aos citados produtores, suas associações
e cooperativas;
IV - preservação do meio ambiente;
V - adoção de prazos e carência, limites de financiamento, juros e outros encargos
diferenciados ou favorecidos, em função dos aspectos sociais, econômicos, tecnológicos e
espaciais dos empreendimentos;
VI - conjugação do crédito com a assistência técnica, no caso de setores
tecnologicamente carentes;
VII - orçamentação anual das aplicações dos recursos;
VIII - uso criterioso dos recursos e adequada política de garantias, com limitação
das responsabilidades de crédito por cliente ou grupo econômico, de forma a atender a um
universo maior de beneficiários e assegurar racionalidade, eficiência, eficácia e retorno às
aplicações;
IX - apoio à criação de novos centros, atividades e pólos dinâmicos, notadamente
em áreas interioranas, que estimulem a redução das disparidades intra-regionais de renda;
X - proibição de aplicação de recursos a fundo perdido.
XI - programação anual das receitas e despesas com nível de detalhamento que dê
transparência à gestão dos Fundos e favoreça a participação das lideranças regionais com
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assento no conselho deliberativo das superintendências regionais de desenvolvimento; (Inciso
acrescido pela Lei Complementar nº 129, de 8/1/2009)
XII - divulgação ampla das exigências de garantias e outros requisitos para a
concessão de financiamento. (Inciso acrescido pela Lei Complementar nº 129, de 8/1/2009)
* Vide Medida Provisória nº 785, de 6 de julho de 2017
II - Dos Beneficiários
Art. 4º São beneficiários dos recursos dos Fundos Constitucionais de
Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste os produtores e empresas, pessoas físicas e
jurídicas, além das cooperativas de produção, que desenvolvam atividades produtivas nos
setores agropecuário, mineral, industrial, agroindustrial, de empreendimentos comerciais e de
serviços das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, de acordo com as prioridades
estabelecidas nos respectivos planos regionais de desenvolvimento. (“Caput” do artigo com
redação dada pela Lei nº 12.716, de 21/9/2012)
§ 1º Os Fundos Constitucionais de Financiamento poderão financiar
empreendimentos de infra-estrutura econômica, inclusive os de iniciativa de empresas
públicas não dependentes de transferências financeiras do Poder Público, considerados
prioritários para a economia em decisão do respectivo conselho deliberativo. (Parágrafo com
redação dada pela Lei nº 11.775, de 17/9/2008)
§ 2º No caso de produtores e empresas beneficiárias de fundos de incentivos
regionais ou setoriais, a concessão de financiamentos de que trata esta Lei fica condicionada à
regularidade da situação para com a Comissão de Valores Mobiliários - CVM e os citados
fundos de incentivos. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.775, de 17/9/2008)
§ 3º (Revogado pela Lei nº 12.716, de 21/9/2012)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 785, DE 6 DE JULHO DE 2017
Altera a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001,
a Lei Complementar nº 129, de 8 de janeiro de
2009, a Medida Provisória nº 2.156-5, de 24 de
agosto de 2001, a Medida Provisória nº 2.1575, de 24 de agosto de 2001, a Lei nº 7.827, de
27 de setembro de 1989, a Lei nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996, a Lei nº 8.958, de 20 de
dezembro de 1994, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62
da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 5º A Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 3º .....................................................................................
I - concessão de financiamentos aos setores produtivos das regiões
beneficiadas;
..........................................................................................................
XII - divulgação ampla das exigências de garantias e de outros requisitos
para a concessão de financiamento; e
XIII - concessão de financiamento a estudantes regularmente matriculados
em cursos superiores não gratuitos, de que trata a Lei nº 10.260, de 12 de
julho de 2001." (NR)
"Art. 4º São beneficiários dos recursos dos Fundos Constitucionais de
Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste:
I - os produtores e as empresas, pessoas físicas e jurídicas, além das
cooperativas de produção, que desenvolvam atividades produtivas nos
setores
agropecuário,
mineral,
industrial,
agroindustrial,
de
empreendimentos comerciais e de serviços das regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste, de acordo com as prioridades estabelecidas nos planos
regionais de desenvolvimento; e
II - os estudantes regularmente matriculados em cursos superiores não
gratuitos, que contribuirão para o desenvolvimento do setor produtivo
dessas regiões, de acordo com as prioridades estabelecidas nos planos
regionais de desenvolvimento.
..........................................................................................................
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§ 4º Os estudantes e os cursos mencionados no inciso II do caput deverão
atender aos requisitos estabelecidos no art. 1º da Lei nº 10.260, de 12 de
julho de 2001." (NR)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 11.326, DE 24 DE JULHO DE 2006
Estabelece as diretrizes para a formulação da
Política Nacional da Agricultura Familiar e
Empreendimentos Familiares Rurais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei estabelece os conceitos, princípios e instrumentos destinados à
formulação das políticas públicas direcionadas à Agricultura Familiar e Empreendimentos
Familiares Rurais.
Art. 2º A formulação, gestão e execução da Política Nacional da Agricultura
Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais serão articuladas, em todas as fases de sua
formulação e implementação, com a política agrícola, na forma da lei, e com as políticas
voltadas para a reforma agrária.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

