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Comunica aos Agentes Financeiros nova alternativa de 
renegociação a ser admitida em operações com outorga 
de garantia na modalidade FGI Crédito Livre.  

 
 
 
O Superintendente da Área de Saneamento, Transporte e Logística vem comunicar aos 
Agentes Financeiros que, em operações com outorga de garantia na modalidade FGI 
Crédito Livre, será admitida renegociação envolvendo carência (standstill) de principal e 
juros, devendo ser observadas as condições abaixo: 
 

 Dar-se-á a renegociação mediante prorrogação do pagamento das prestações 
(obrigatoriamente principal e juros) e incorporação no principal da dívida, com 
capitalização dos juros no saldo devedor; 

 A suspensão da cobrança de prestações vencidas e/ou vincendas poderá ser 
de até 6 meses, de forma que a retomada do fluxo de pagamentos deverá ser 
reprogramada para ocorrer no máximo no sexto mês posterior ao mês de 
vencimento da primeira prestação prorrogada; 

 Caso a data da última parcela de amortização da operação seja prorrogada, 
haverá cobrança de Encargo por Concessão da Garantia - ECG complementar, 
conforme disposto no artigo 8º do Regulamento do FGI, devendo ser obedecido 
o prazo máximo total da operação determinado para a referida operação, 
conforme disposto na Circular PLP; 

 A suspensão das cobranças por meio do standstill não será considerada na 
contagem do prazo máximo de carência da operação disposto na Circular PLP; 

 Serão consideradas, para efeitos de cobertura do FGI, a prorrogação apenas de 
prestações com data de vencimento a partir do segundo mês anterior ao mês 
de protocolo do aditivo pelo agente financeiro no Portal FGI, não sendo 
consideradas para cobertura prestações de juros com vencimento na fase de 
carência original da operação; 

 Poderá ser admitido mais de um aditivo para concessão de standstill pelo 
agente financeiro, em prazos sucessivos ou não; 

 Deverão ser mantidas as garantias da operação ou ainda observadas as regras 
para liberação e substituição de garantias previstas no regulamento do FGI. 

 
O refinanciamento nas condições acima é abrangido pelos termos do Artigo 8º do 
Regulamento do FGI Crédito Livre e aplica-se para operações não objeto de solicitação 
de honra. 
 



A formalização de aditivos de renegociação que não respeitem o disposto nestas 
condições ficará sujeita à perda de cobertura de parte do saldo devedor da operação 
garantida ou cancelamento da garantia outorgada. 
 
Os Agentes Financeiros ficam autorizados de imediato a realizar aditivos de renegociação 
nos termos supracitados. No entanto, a abertura de protocolo no Portal FGI para registro 
dos aditivos de renegociação firmados com os beneficiários será divulgada futuramente 
pelo Administrador do FGI, após conclusão do desenvolvimento de sistemas necessário 
ao processamento dos aditivos. 
 
Dado que o sistema estará apto para registro dos aditivos em data futura, será 
estabelecida a seguinte regra transitória no início da operacionalização: por período de 
até 2 meses contados da divulgação da abertura de protocolo no Portal FGI, poderão ser 
protocolados aditivos que envolvam prestações não pagas ou suspensas com data de 
competência a partir de fevereiro de 2020, mantendo-se o limite de suspensão de 
cobrança de prestações vencidas e/ou vincendas de até 6 meses. 
 
Cabe esclarecer que, caso o Agente Financeiro proceda à solicitação de honra de 
determinada operação antes do protocolo do próprio aditivo de standstill, o fluxo a ser 
considerado para o pagamento da honra será o fluxo originalmente contratado, 
desconsiderando-se as prorrogações pactuadas no aditivo. 
 
 
 
 

     Rio de Janeiro, 31 de março de 2020. 
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