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RESOLUCAO CDN No 1591 2007 

ALTERA E CONSOLIDA 0 REGULAMENTO DE 
OPERACOES DO FUND0 DE AVAL AS MICRO 
E PEQUENAS EMPRESAS - FAMPE 

i 
0 CONSELHO DELIBERATIVO NACIONAL DO SERVICO BRASlLElRO DE 

1 

i APOlO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE, no uso das yf:'. , 
atribuipbes que lhe siio conferidas pelo art. 14, incisos I e X, e art. 22, inciso - '' 

+ "- 
I, todos do Estatuto Social; considerando proposta da Diretoria-Executiua 

b: ?$'-, 1 
consubstanciada no EACDN no 2012007; considerando Relatoriol - * I  

, L4 

apresentado pelo Presidente da Comisslo Especial de Orienta~iio do Fundo ' . 
de Aval as Micro e Pequenas Empresas - COF, datado de 13 de agosto de r I .i,. , I J  

2007, referendado pela COF, o voto do Relator e a deliberapiio uninime do y.Z;r$" 

Colegiado na 8a Reuniiio Ordinaria, realizada em 27 de agosto de 2007; *< 

. i u  
d ' - .  

.* 
-0 t I 

b r '  

-2. 

R E S O L V E :  

Art.lo - Alterar e consolidar o Regulamento de Operaptjes do Fundo de 
Aval as Micro e Pequenas Empresas - FAMPE, em 
conformidade com o disposto no Anexo ~ n i c o  desta ResolupBo. 

Art.2O- Esta Resolupiio entra em vigor nesta data, revogada a 
Resolupio CDN No 76, de 16 de agosto de 2004. 

nte do Conselho D 
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ANEXO UNICO DA RESOLUCAO CDN -7 

I 

REGULAMENTO DE OPERAGOES DO FUND0 DE AVAL AS MICRO 
E PEQUENAS EMPRESAS - FAMPE 

Disp6e sobre finalidades, beneficiaries, 
patrim6ni0, condicj6es gerais de ut i l iza~io e 
procedimentos operacionais do Fundo de Aval as 
Micro e Pequenas Empresas - FAMPE. 

Capitulo I 

Da finalidade do FAMPE 

Art. lo 0 Fundo de Aval as Micro e Pequenas Empresas - FAMPE, 
administrado pelo Sebrae, disponibiliza recursos financeiros para lastrear a 
concesslo de aval ou fianqa pelo Sebrae em operaqbes de credit0 contratadas 
pelas micro e pequenas empresas junto a Insfifuiqdes Financeiras 
conveniadas. 

Art. 2O St30 passiveis de atendimento: 

I. micro e pequenas empresas, pertencentes aos setores industrial 
(inclusive agroindustria), comercial e de serviqos, com receifa bruta 
anual de ate R$ 2.400.000,OO (dois milhdes e quatrocentos mil reais), 
conforme disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 
2006, ou em outras gue venham a altera-la; 

11. micro e pequenas empresas exportadoras enquadraveis nos pariimetros 
legais. 

Capitulo I1 

Das operaqbes passiveis de enquadramento 

Art. 3O A concesslo dos creditos contratados com a garantia do Sebrae 
devera ter as seguintes destinaqbes: 

I. investimento fixo; 

11. investimento fixo, com capital de giro associado; 
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111. capital de giro puro, com prazo fixo de arnottizaGidr' -2.. - , . ?,.?: A j 

IV. produ~iio e comercializa~lo de bens destinados ao mercado externo, 
na fase pre-embarque; 

V. investimentos em desenvolvimento tecnologico e ino vaqiio. 

Capitulo 111 

Do patrimenio do FAMPE 

Art. 4 O  Constituem patrimdnio do FAMPE: 

I. recursos apottados pelo Sebrae; 

11. receitas provenientes da cobran~a da Taxa de Concesslo de Aval 
(TCA); 

111. recursos originarios dos rendimentos das aplica~bes financeiras do 
Fundo; 

IV. recursos originarios das recuperaqbes de valores de avais honrados 
pelo FAMPE; 

V. recursos correspondentes a honras de avais ou fian~as que vierem a 
ser devolvidos pela Institui~iio Financeira; 

VI. recursos provenientes de parcerias corn lnstitui~des Financeiras ou 
niio, sediadas no pais ou no exterior, observada a legisla~do 
pettinente; 

VII. doa~des de qualquer natureza que possam ser incorporadas ao 
patrim6nio do Fundo. 

Capitulo IV 

Das condi~des gerais de concessiio de garantia pel0 FAMPE 

Art. 5 O  0 limite de garantia do FAMPE e de, no maximo, 10 (dez) vezes o seu 
patrimenio. 

Art. 6' A garantia do FAMPE podera ser de ate 80% (oitenta por cento) do valor 
do credit0 contratado, limifada a R$130.000,00 (cento e trinta mil reais), exceto 
nas hipoteses seguintes, quanto ao valor: 
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rafilae 1 
I. limitada a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para a concessio de 

I 

creditos voltados a exportaqio na fase pre-embarque e a 
financiamentos destinados a investimentos em desenvolvimento 
tecnologico e inovaqio; 

11. nos casos de capital de giro puro, para as linhas de creditos 
voltadas ao mercado inferno, o valor da garantia ficara limitado a R$ 
60.000,OO (sessenta mil reais). 

Art. 7 O  SBo considerados investimentos relativos a desenvolvimento 
tecnologico e a inova~ io  aqueles que objetivam a c r i a ~ i o  de um novo produto 
ou processo de fabricaqio, bem como a agregaqio de novas funcionalidades 
ou caracteristicas ao produto ou processo que implique melhorias 
incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando em 
maior competitividade no mercado. 

Art. 8 O  Incluem-se no conceit0 previsto no art. 7 O  despesas referentes a 
atividades de pesquisa e desenvolvimento; a aquisiqio e absorqzo de 
tecnologia; a aquisi~iio de maquinas e equipamentos necessarios ao 
desenvolvimento das inovaqdes tecnologicas; ao treinamento indispensavel a 
realiza~des das atividades de P&D; ao desenvolvimento de inovaqdes 
associadas ao projeto de desenvolvimento tecnologico; a atividades de design 
e a introduqio de inovaqdes tecnologicas no mercado; a formulaqio dos 
projetos de desenvolvimento e do projeto industrial, relativos a 
industrializaqio de novos produtos e/ou a utilizaqio de processos inovadores. 

Art. 9 O  A garantia do Sebrae em financiamentos destinados a desenvolvimento 
tecnologico e a inovaqgo devera ser utilizada, prioritariamente, por empresas 
vinculadas a Arranjos Produtivos Locais, a Incubadoras ou a Parques 
Tecnologicos em que o Sebrae atue, devendo inclusive sea estimulados 
projetos cooperativos e investimentos compartilhados. 

Art10 0 valor da garantia concedida pelo FAMPE sera atualizado com base 
nos mesmos percentuais de incidencia de encargos financeiros estabelecidos 
para a operaqBo em curso normal, objeto do instrumento de credito firmado 
pela empresa mutuaria. 

Art. 11 0 prazo de garantia do FAMPE n io  podera ser superior ao contratado 
na opera~io de credito. 

Art.12 Para parcerias conjuntas com outros Fundos de Aval ou com 
modalidades de aval ou fianqa concedidas por entidades cujo objeto social 
seja o de concessao de garantias de credito, o percentual maximo da garantia 
global conjunta sera de ate 80% (oitenta por cento), sendo que a parcela do 
FAMPE ficara limitada a 50%(cinqiienta por cento). 
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Da taxa de concessdo de aval - TCA 

Art. 13 Pela concessdo da garantia, a lnstituiqiio Financeira cobrara do 
mutuario, em nome do Sebrae, a Taxa de Concessdo de Aval - TCA, obtida pela 
multiplicaqiio do fator 0,1% (zero virgula um por cento) pelo numero de meses 
do prazo da garantia concedida pelo FAMPE, desprezada eventual fraqdo de 
mes, incidente sobre o valor da garantia concedida, expressa -na seguinte 
formula: 

TCA = 0,1% x no de meses (inteiros) x valor da garantia. 

Art. 14 0 valor da TCA sera revertido em favor do patrim6nio do FAMPE, a ser 
creditado pela Instituiqdo Financeira na conta estabelecida no convenio corn o 
Sebrae, na mesma data da liberaqdo da primeira parcela da concessdo do 
credito. 

Art. 15 A TCA podera ser considerada item financiavel do projeto de 
investimento, devendo ser cobrada e creditada ao Sebrae na forma do art. 14. 

Art. 16 Quando ocorrer renegocia~io de divida com prorrogaqio do prazo de 
vencimento, sera cobrada TCA adicional, proporcional a prorroga~io 
concedida, que devera ser creditada ao Sebrae na mesma data em que for 
celebrada a renegocia~iio da divida, calculada segundo a seguinte formula: 

TCA adicional = % da garantia original x valor renegociado x prazo 
adicional da garantia, em meses x O,I%. 

Capitulo VI 

Dos procedimentos operacionais 

Art. 17 A Instituiqiio Financeira interessada em utilizar a garantia do FAMPE em 
suas operaqbes de credito corn as micro e pequenas empresas devera 
comprovar a adoqio de esfrategias e politicas operacionais voltadas para o 
atendimento dos mencionados segmentos, a serem avaliadas pelo Sebrae. 

Art. 18 Cabera a Instituiqiio Financeira conveniada: 

I. operacionalizar a concessdo dos creditos deferidos, inclusive 
quanto 9 concessiio da garantia do FAMPE em nome do Sebrae, 
para o que recebera procuraqdo especifica; 

11. obter do mutuario, na data da contrata~io do financiamento, 
declara~io formal, emitida por contador habilitado, de 
enquadramento como micro ou pequena empresa, estabelecido em 
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111. implantar e manter sistema de informaqdes sobre as operaq6es 
contratadas com o aval do Sebrae que viabilize o cumprimento das 
disposiq6es do Protocolo de Informaq6es Gerenciais do FAMPE, 
cujo lay out dos arquivos integrantes deste Protocolo sera 
fornecido pelo Sebrae; 

IV. manter mensalmente atualizadas, junto a Unidade Administradora 
do FAMPE, as informaq6es sobre as operaqbes realizadas com a 
garantia do Sebrae. No caso das informaq6es niio serem recebidas 
pela referida Unidade no prazo m5ximo de 30 (trinta) dias apos o 
mes de competencia, e 1160 havendo a devida justificativa, o 
conv6nio com a Instituiqiio Financeira podera ser rescindido pelo 
Sebrae; 

. >  
V. exigir garantias dos mutuarios exclusivamente sobre os valores niio . lI- ' 

cobertos pela garantia do Sebrae. ,. 

Art 19 E vedada a Instituiqiio Financeira conveniada utilizar a garantia do 
FAMPE em operaq6es de concessiio de credit0 que ja possuam garantias 
suficientes. 

Art. 20 Cabera aos Sebrae/UF, nas respectivas areas de atuaqiio: 

I. acompanhar o desenvolvimento das micro e pequenas empresas 
beneficiarias da garantia do FAMPE, de acordo com dados a serem 
fornecidos pela Unidade Administradora do FAMPE; 

I!. contatar as empresas beneficiarias do FAMPE, visando a oferta de 
outros produtos constantes de sua programaqiio operacional; 

111. promover, diretamente ou por intermedio de terceiros, quando 
solicitado, assist6ncia tecnica especializada a empresa mutuaria e 
analise econdmico-financeira de viabilidade do empreendimento; 

IV. elaborar, se de interesse do cliente ou da lnsfitui~do Financeira, o 
projeto de viabilidade econdmico-financeira com equipe propria ou 
terceirizada, cabendo ao cliente os custos pertinentes. 

Capitulo VII 

Da honra do aval ou da fianqa prestada pelo Sebrae 

Art. 21 Ocorrendo a inadimpl6ncia financeira por parte do mutuario, a 
Instituiqa'o Financeira, para pleitear junto ao Sebrae a honra do aval ou da 
fianpa, devera previamente proceder ao ajuizamento da divida. 
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Art. 22 0 pedido da honra do aval ou da fianqa devera ser feito pela lnstitu&io 
Financeira atraves de solicitaqio formal e protocolada no Sebrae, dentro do 
prazo de ate 90 (noventa) dias apos a data do ajuizamento, acompanhado dos 
seguintes documentos: 

I. copia do instrumento contratual que rege a operaqbo de concessio 
de credito inadimplida e, quando houver, de seus aditivos e do 
orqamento de aplicaqio do credito; 

11. via original ou copia autenticada do documento referente a 
declaraqbo de enquadramento como micro ou pequena empresa, de 
que trata o inciso 11, do art. 18, deste Regulamento; 

111. planilha de calculo do valor da garantia do FAMPE, atualizado ate a 
data da solicitaqio da honra de aval; 

IV. copia autenticada da inicial de propositura da aqio judicidl, 
protocolada pelo cartorio distribuidor ou equivalente, acompanhada 
dos comprovantes de recolhimento das custas processuais e 
demais faxas judiciais. 

Art. 23 Admitir-sea a honra da garantia sem o correspondente ajuizamento, 
nos casos em que o saldo devedor atualizado da dfvida seja de ate R$ 
16.000,00 (dezesseis mil reais), cuja solicitaqio, a ser apresentada pela 
Instituiqdo Financeira, devera estar acompanhada: 

I. dos documentos listados nos incisos I a 111 do art. 22, deste 
Regulamento; 

11. de copias de, pelo menos, duas notificaq6es de cobranqa dirigidas 
ao devedor atraves do Cartorio de Titulos e Documentos, exigindo 
a liquidaqio da divida, com intervalo de ate 10 (dez) dias, contendo 
in fo rma~be~ sobre o saldo devedor atualizado, data de vencimento 
da obrigaqdo e sanqbes contratuais aplicaveis. 

Art. 24 Apos a solicitaqio formal de honra da garantia, o Sebrae analisara o 
enquadramento da operaqio, no que diz respeito as condiqdes pr6- 
estabelecidas no convsnio, podendo impugna-la no prazo maximo de 45 
(quarenfa e cinco) dias, contado a partir da data do protocolo de recebimento 
da solicitaqio. 

Art. 25 As impugnaq6es que porventura venham a ocorrer no lmbito do 
Sebrae, de que trata o art. 24, e que a juizo da Instituiqio Financeira sejam 
indevidas, poderio ser objeto de recurso junto a Diretoria Executiva do 
Sebrae. 

Art. 26 A Diretoria Executiva do Sebrae devera ouvir a Comisslo Especial de 
Orientaqdo do Fundo de Aval as Micro e Pequenas Empresas - COF, para 
subsidiar sua decislo final, a qua1 devera se dar no prazo de ate 90 (noventa) 
dias da solicitaqio formal da lnstituiqio Financeira. 



Art 27 Na'o ocorrendo a impugna~iio formal, o Sebrae a ~ t o ~ i z w r i ' ~ ~ i F i i o -  
Financeira a debitar na conta estabelecida em convenio o valor da garantia, 
calculado mediante a aplicaqa'o dos mesmos encargos previstos para a 
opera~a'o em curso normal, conforme estabeleca o art. 10 deste Regulamento, 
devendo a Institui~a'o Financeira comunicar de imediato ao Sebrae a efetiva~a'o 
do debito. 

Art. 28 0 s  processos de impugna~iio, objeto de recursos por parte da 
Institui~iio Financeira, que tenham sido julgados e deferidos a seu favor, pelo 
Sebrae, seriio imediatamente enquadrados em situa~a'o de normalidade para 
efeito da honra do aval ou da fianpa, devendo o credito da Inst i tu i~ lo 
Financeira ser quitado pelo Sebrae no prazo maximo de 30 (trinta) dias da data 
da decisso. 

Art. 29 A Institui@o Financeira devera comunicar ao juizo competente e ao 
devedor, no prazo de 15 (quinze) dias contado da data da honra do aval ou da 
fian~a, o pagamento efetuado pelo Sebrae, a sub-roga~iio e o conseqiiente 
ingress0 do Sebrae no polo ativo da a~ i io ,  seja mediante litisconsorcio ativo 
ulterior, denuncia~a'o a lide ou quaisquer outra figura de interven~iio cabivel, 
de acordo com o tip0 de aqiio que se estiver movendo. 

Art. 30 A Institui~a'o Financeira, mediante instrumento de procura~iio 
outorgado pelo Sebrae, conduzira e acompanhara o process0 de execu~iio ate 
seu desfecho final. 

Art 31 E facultado ao Sebrae assumir a cobran~a da divida relativa a garantia 
prestada na operaca'o ajuizada, constituindo advogado para tanto, mediante 
comunicado a lnstitui~iio Financeira. A partir deste momento a Institui~iio 
Financeira se exime de quaisquer responsabilidades relacionadas a defesa dos 
interesses do Sebrae na a~ i io .  

Art. 32 A garantia prestada pelo Sebrae atraves do FAMPE sera invalida nas 
opera~des de concessa'o de credito em que fique comprovado, a qualquer 
tempo, o desvirtuamento na concessiio das garantias e/ou descumprimento da 
legisla~a'o em vigor, em especial as normas do Banco Central e dos 
dispositivos deste Regulamento. 

Art. 33 0 Sebrae honrara as garantias prestadas desde que a inadimpl6ncia 
das opera~bes contratadas pela Institui~iio Financeira com a garantia do 
FAMPE niio ultrapasse o indice de 7% (sete por cento), a ser calculado ao final 
de cada m6s, com base na seguinte formula: 

A H -  Re 
I1 = 

AC 
Onde: 

I1 [ndice de Inadimpl6ncia; 

AH : Somatorio dos valores honrados nos iiltimos 60 (sessenta) 
meses dp existsncia da carteira; 



Re : Somatorio dos valores recuperados, nos M m ~ O ~ a $ e s s e n f a )  
. . 

I 
meses de existhcia da carteira; 

AC : Somatcirio dos valores dos avais concedidos nos liltimos 60 
(sessenfa) meses de existencia da carteira; 

Art. 34 Caber6 a Diretoria Executiva do Sebrae julgar a convenidncia de revisar 
ou alterar o critdrio adotado no arf. 33, ouvida a Comissao 'Especial de 
Orienta~ao do Fundo de Aval as Micro e Pequenas Empresas - COF. 

Art. 35 Na hipotese de ocorr6ncia de situa~iio em que o indice de 
inadimpl6ncia se mostrar superior ao limite estabelecido no art. 33, fica 
suspenso o cumprimento do prazo de 90 (noventa) dias a que se refere o a& 
22 para remessa de solicita~bes de honra de aval ou fian~a. 0 referido prazo 
passara a ser contado a partir da data da comunica@o do Sebrae a Institui@io 
Financeira sobre a reativaGBo da analise dos pedidos de honra de aval ou 
fian~a, caso o indice de inadimplencia retorne a niveis inferiores a 7% (sete por 
cento). 

Art. 36 Admitir-sea a reutiliza~iio da garantia do FAMPE em refinanciamento 
da mesma divida, com prorroga~iio do prazo de vencimento, apos a honra do 
aval ou da f ian~a pelo Sebrae, desde que observadas as seguintes condi~bes: 

I. a formaliza~iio do refinanciamento devera ocorrer no prazo 
maximo de 24 (vinte e quatro) meses da data da honra do aval ou 
da f ian~a pelo Sebrae; 

11. o valor do aval ou da f ian~a anteriormente honrado pelo Sebrae 
devera ser devolvido pela Institui~iio Financeira a conta do 
FAMPE, corrigido pelos mesmos encargos previstos para a 
opera~iio em curso normal, da data original da honra do aval ate a 
data da formaliza@o do refinanciamento, mediante aviso ao 
Sebrae; 

111. sera cobrada nova TCA proporcional ao prazo adicional da 
opera~Bo, que sera credifada ao Sebrae na mesma data em que for 
celebrada a renegocia~Bo da divida, calculada segundo o mesmo 
criterio constante do art. 16 deste Regulamento; 

IV. em qualquer caso, o valor da garantia nBo podera ser superior ao 
valor da garantia originalmente contrafada. 

Capitulo VIII 

Da recupera@o das honras do aval ou da fianqa prestada pelo Sebrae 



Art. 37 Nos casos onde se verificar a concessa'o de garantias complementares 
atraves de convenios firmados entre o Sebrae e outras entidades parceiras, 
apos o exercicio do direito de preferencia nas garantias reais constituidas no 
financiamento da Instituiqa'o Financeira, as recuperaqdes de credit0 restantes 
sera'o solidaria e proporcionalmente repassadas ao Sebrae, entidade parceira e 
Instituiqa'o Financeira. 

Art. 38 0 Sebrae, a Instituiqa'o Financeira e a entidade parceira, quando houver, 
arcara'o com as custas, despesas processuais, honorarios advocaticios e 
demais cominaqbes legais, proporcionalmente aos respectivos creditos em 
execuqa'o. As despesas de responsabilidade do Sebrae sera'o pagas em ate 15 
(quinze) dias da comunicaqa'o e comprovaqa'o de sua ocorrdncia, na'o podendo 
ser levadas a debito da conta constante do convi2nio. 

Art. 39 A Instituiqa'o Financeira se obriga, em nome do Sebrae, a adotar todas e 
quaisquer providgncias administrativas, judiciais ou extrajudiciais necessarias 
a recuperaqa'o da parcela relativa a garantia honrada pelo Sebrae. 

Art. 40 Para os efeitos do art. 39 deste Regulamento, a Institui@o Financeira 
constituira procurador para defender os seus interesses e os do Sebrae, junto 
ao juizo de execuqa'o, devendo acompanhar e se responsabilizar por todos os 
trabalhos desenvolvidos pelo profissional contratado. 

Art. 41 0 advogado contratado pela lnstituiqa'o Financeira devera adotar as 
providdncias necessarias ao ingresso do Sebrae no polo ativo, no prazo de ate 
15 (quinze) dias contado da data da honra do aval ou da fianqa, nos termos 
processuais que melhor vantagem trouxer para o Sebrae. 

Art. 42 Apos o deferimento judicial do pedido de sub-rogaqa'o dos direitos do 
Sebrae com o ingresso no p6lo ativo da aqa'o, a Instituiqiio Financeira devera 
comunicar o deferimento ao Sebrae, juntando copia da decisa'o. 

Art. 43 A /nstituit$io Financeira ficara responsavel por eventuais perdas e 
danos causados ao Sebrae pela ma, irregular, inadequada ou desidiosa 
atuaqa'o dos advogados que contratar ou constituir. 

Art. 44 Na hipotese de que trata o art. 31, o Sebrae constituira advogado, 
devendo a Instituiq80 Financeira primeiramente, por seu procurador, 
comunicar o fato ao juizo e, concomitantemente, fornecer todos os originais 
ou copias autenticadas de documentos, informar a situaqa'o em que se 
encontra o process0 e todos e quaisquer dados necessarios ou solicitados 
para que se efetive o ingresso do Sebrae no polo ativo, ao procurador que o 
Sebrae indicar. 

Art. 45 Na hipotese de a Instituiqa'o Financeira ficar responsavel pela cobranqa 
dos creditos inadimplidos, estando nesses incluidos o saldo devedor que cabe 
ao Sebrae, devera, ao recuperar os valores, apurar o quantum e creditar 
diretamente na conta definida em convenio os valores recuperados 
correspondentes a parte do Sebrae. 
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Art. 46 A lnstitui~a'o Financeira devera comunicar formalmente ao Sebrae a 
data do pagamento pelo mutuario, o valor recuperado, os clilculos realizados 
para apura~a'o dos valores de cada entidade envolvida, o valor depositado para 
o Sebrae, discriminando o que foi recuperado e a data desse deposito. 

Art, 47 A Institui~a'o Financeira, quando responsavel pela cobran~a do credito 
inadimplido, deverd manter o Sebrae informado sobre o andamento das a ~ b e s  
judiciais a seu encargo, enviando relatorios semesfrais. 

Art. 48 A primeira inclusa'o do processo judicial no relatorio devera confer as 
seguintes informa~bes: 

1. o numero da opera~a'o de credito, o seu enquadramento, e o tipo 
de instrumento que foi firmado com o mutuario; 

11. o nome e endere~o do mutuario; 

Ill. o tipo de garantia que foi dada e qua1 a complementa~a'o do 
Sebrae e se houver, do parceiro; 

IV. a identifica~a'o da data e do local do ajuizamento, do tip0 de a~a'o 
e seu respectivo numero do processo; 

V. o valor original da causa e o valor do credit0 do Sebrae relativo a 
honra do aval ou da fian~a; 

W. o nome, endere~o e telefone do advogado responsavel; 

VII. o andamento da causa. 

Art. 49 0 segundo relatorio e seguintes devera'o conter o numero da opera~a'o 
de credito, o nome do mutuario, o numero do processo judicial e o andamento 
do processo e qualquer informa~a'o adicional que possa frazer altera~a'o nos 
dados anteriormente informados. Em caso de formaliza~a'o de acordo judicial, 
o relatorio devera conter os termos do acordo. 

Capitulo IX 

Das disposi~bes finais 

Art. 50 0s  casos omissos neste Regulamento seriio examinados pela 
Comissa'o Especial de Orienta~a'o do Fundo de Aval as Micro e Pequenas 
Empresas - COF e submetidos a aprova~a'o do Conselho Deliberativo Nacional 
e da Diretoria Executiva do Sebrae. 

Art. 51 Este Regulamento vigora a pa& da data de sua aprovapa'o pelo 
Conselho Deliberativo Nacional, ficando revogado o Regulamento anterior, 
objeto da Resolu~So CDN no 76/2004. 
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