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Governo Federal sanciona Programa Nacional de Apoio às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (“Pronampe”)

Em 18 de maio de 2020, o Governo Federal sancionou a Lei nº 13.999 (“Lei 13.999”), que institui o
Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (“Pronampe”), para
o desenvolvimento e o fortalecimento dos pequenos negócios.

Na esteira de medidas destinadas a fortalecer a liquidez na economia real em face dos efeitos do
COVID-19, o Pronampe oferece linha de crédito com modelo financeiro-operacional que prevê
cobertura das operações pelo Fundo Garantidor de Operações (“FGO”), gerido pelo Banco do
Brasil. Para garantir sua higidez, o FGO receberá aporte de R$ 15,9 bilhões pela União para cobrir
até 85% do valor de cada linha concedida por meio do Pronampe, conforme previsto pela Lei
13.999. Em complemento ao FGO, a Lei 13.999 autoriza o uso do Fundo de Aval às Micro e
Pequenas Empresas do Sebrae na estruturação das garantias relativas às operações no âmbito do
Pronampe.

O Pronampe permite a adesão de um amplo escopo de instituições na concessão de
empréstimos, conforme listadas no item “(ix)” abaixo. As instituições participantes do Pronampe
operarão com recursos próprios e poderão contar com garantia a ser prestada pelo FGO, limitada
à 85% do valor de cada operação garantida. Os requisitos específicos de adesão das instituições
ao Pronampe permanecem sujeitos à regulamentação do Conselho Monetário Nacional e do
Banco Central do Brasil, no âmbito de suas respectivas competências.

Dentre as principais características da linha de crédito oferecida no âmbito do Pronampe,
destacam-se os seguintes termos e condições previstos na Lei 13.999:

i. Público alvo: o Pronampe é destinado às microempresas (aquelas com receita bruta anual
igual ou inferior a R$ 360 mil) e às empresas de pequeno porte (aquelas com receita bruta
anual superior a R$ 360 mil e igual ou inferior a R$4,8 milhões.

ii. Limite de empréstimo: A linha de crédito concedida no âmbito do Pronampe corresponderá
a até 30% da receita bruta anual do exercício de 2019. Para empresas que tenham menos de
um ano de funcionamento, o limite será: (i) de até 50% do seu capital social; ou (ii) de até 30%
da média de seu faturamento mensal apurado desde o início de suas atividades, o que for
mais vantajoso.



iii. Garantia pessoal: na concessão de crédito ao amparo do Pronampe deverá ser exigida
apenas a garantia pessoal do proponente em montante igual ao empréstimo contratado,
acrescido dos encargos. Para empresas que tenham menos de um ano de funcionamento, a
garantia pessoal poderá alcançar até 150% do valor contratado, mais acréscimos.

iv. Destinação dos recursos: os recursos recebidos no âmbito do Pronampe poderão ser
utilizados para investimentos e para capital de giro isolado e associado, vedada a sua
destinação para distribuição de lucros e dividendos entre os sócios.

v. Manutenção de empregos: beneficiários do Pronampe deverão preservar o quantitativo de
empregados em número igual ou superior ao verificado na data de publicação da Lei 13.999 –
i.e., 19 de maio de 2020 -, no período compreendido entre a data da contratação da linha de
crédito e o 60º dia após o recebimento da última parcela da linha de crédito, sob pena de
vencimento antecipado da dívida contraída.

vi. Prazo de contratação: as instituições participantes poderão formalizar operações de crédito
no âmbito do Pronampe até 3 meses contados da data de publicação da Lei 13.999 – i.e., 19
de maio de 2020 -, prorrogáveis por mais 3 meses.

vii. Taxa de juros: as linhas de crédito concedidas no âmbito do Pronampe terão taxa de juros
anual máxima igual à taxa do Selic acrescida de 1,25% sobre o valor concedido.

viii. Prazo para pagamento: as linhas de crédito concedidas no âmbito do Pronampe deverão ser
quitadas em 36 meses.

ix. Instituições participantes: Banco do Brasil S.A., a Caixa Econômica Federal, o Banco do
Nordeste do Brasil S.A., o Banco da Amazônia S.A., os bancos estaduais, as agências de
fomento estaduais, as cooperativas de crédito, os bancos cooperados, as instituições
integrantes do sistema de pagamentos brasileiro, fintechs, as organizações da sociedade civil
de interesse público de crédito, e as demais instituições financeiras públicas e privadas
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

A Lei 13.999 entrou em vigor na data de sua publicação, realizada em 19 de maio de 2020, e pode
ser acessada aqui.
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http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.999-de-18-de-maio-de-2020-257394467
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