
Prezados, 

Segue comunicado de nossa equipe competente pelo stand still de operações do Produto FINEM - disponível na
caixa standstill@bndes.gov.br. 
Segue comunicado com detalhamento das regras gerais de pagamento das parcelas das operações indiretas
não automáticas que tiverem suspensão temporária aprovada pelo BNDES. (Cabe mencionar que todos os
agentes financeiros que tiveram aprovações até o dia 13 de maio, foram, informados anteriormente sobre a
dinâmica de pagamento do mês de maio, não havendo, portanto, alteração da informação anteriormente
compartilhada e a presente informação).
Se a aprovação no Comitê de Crédito e Operações do BNDES (CCOP) acontecer do dia 1 ao dia 14 do
mês, a primeira suspensão só estará no sistema no mês seguinte. Desta forma, se o mês corrente estiver no
período de suspensão aprovado, será necessário o pagamento da parcela do mês corrente pelo agente (ficando
o cliente final com a prestação em aberto junto ao agente). A devolução dos recursos para o agente financeiro
pelo BNDES será feita no mesmo mês. E as próximas parcelas já estarão suspensas a partir do mês seguinte,
não sendo necessário o agente financeiro fazer nenhum pagamento. [Ou seja, supondo um CCOP no dia
02/06 que aprove a suspensão de junho a novembro, então o agente financeiro ainda tem que pagar a parcela
do dia 15 de junho. O cliente ficará com a prestação em aberto junto ao agente, que vai receber a devolução
dos recursos desta parcela ainda em junho. Já as parcelas de julho a novembro não precisam ser cobertas pelo
agente financeiro pois já estarão suspensas nos sistemas)
Se a aprovação no CCOP acontecer do dia 15 até o final do mês (exceto pelos últimos 5 d.u.), e o mês
seguinte estiver dentro do período de suspensão, então a parcela do mês seguinte já estará suspensa no
sistema, não tendo, portanto, que fazer nenhuma devolução de recursos. Isto é, as próximas parcelas estarão
suspensas no sistema, não sendo necessário nenhum pagamento pelo agente financeiro. [Ou seja, supondo
um CCOP no dia 18/05 que aprove a suspensão de junho a novembro, então ao chegar em junho, a prestação
já estará suspensa no sistema, bem como as seguintes até novembro, não sendo necessário pagamento pelo
agente financeiro)
Se a aprovação no CCOP acontecer nos últimos 5 d.u. do mês, então a primeira suspensão só acontecerá
dentro de dois meses. Ou seja, supondo um CCOP no dia 26/05 que aprove a suspensão de junho a
novembro. Neste caso, a primeira suspensão aparecerá no sistema apenas em julho (segundo mês após maio).
Ou seja, a prestação de junho ainda terá que ser coberta pelo agente financeiro (cliente fica com a prestação
em aberto com o agente financeiro) e será devolvida pelo BNDES também em junho. As prestações de julho
a novembro ficarão suspensas no sistema, não sendo mais necessário que o agente financeiro cubra estas
parcelas. 
  
Lembrando que se o cliente tiver prestações em aberto com o agente financeiro desde março e for
solicitada a suspensão do pagamento temporário retroativo, as mesmas regras valem.

Ou seja, suponha um cliente final com prestação em aberto desde março, sendo que o agente financeiro veio
cobrindo tais parcelas e o agente financeiro solicita suspensão retroativa de março a agosto: 

Então, refazendo os exemplos anteriores teríamos o seguinte: 

Se a aprovação no CCOP acontecer do dia 1 ao dia 14 do mês, a primeira suspensão só estará no sistema no
mês seguinte. Sendo necessário o pagamento da parcela do mês corrente também. A devolução dos recursos
em relação às parcelas passadas para o agente financeiro será feita no mesmo mês da aprovação. E a as
próximas parcelas já estarão suspensas em sistema no mês seguinte, não sendo necessário o agente financeiro
fazer nenhum pagamento. [Ou seja, supondo um CCOP no dia 02/06 que aprove a suspensão retroativa de
março a agosto, então o agente financeiro ainda tem que pagar a parcela do dia 15 de junho. Ele vai receber a
devolução dos recursos desta parcela, bem como da parcela de maio, abril e março ainda em junho (pelos
valores históricos). Já as parcelas de julho a agosto não precisam ser cobertas pelo agente financeiro pois já
estarão suspensas nos sistemas) 

Se a aprovação no CCOP acontecer do dia 15 até o final do mês (exceto pelos últimos 5 d.u.), a primeira
suspensão estará no sistema no mês seguinte. A devolução dos recursos das parcelas em aberto poderá ser
feita no mesmo mês da aprovação. E as próximas parcelas estarão suspensas no sistema, não sendo
necessário nenhum pagamento pelo agente financeiro no mês seguinte. [Ou seja, supondo um CCOP no dia
19/05 que aprove a suspensão retroativa de março a agosto. Então em maio, o agente financeiro receberá a
devolução das parcelas de março, abril e maio. Ao chegar em junho, esta prestação já estará suspensa no
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sistema, bem como as seguintes até agosto, não sendo necessário mais pagamento pelo agente financeiro) 

 Se a aprovação no CCOP acontecer nos últimos 5 d.u. do mês, então a primeira suspensão só acontecerá
dentro de dois meses. [Ou seja, supondo um CCOP no dia 26/05 que aprove a suspensão retroativa de março
a agosto.  A primeira suspensão aparecerá no sistema apenas em julho (segundo mês após maio). Ou seja, a
prestação de junho ainda terá que ser coberta pelo agente financeiro e será devolvida pelo BNDES em junho,
junto com as demais (março, abril e maio cobertas pelo agente financeiro). As prestações de julho a agosto
ficarão suspensas no sistema, não sendo mais necessário que o agente financeiro cubra estas parcelas. 

Atenciosamente 
Equipe Standstill 
standstill@bndes.gov.br 
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