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Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) 

 

Carta Circular 3.705, de 29.04.2015 – 

Esclarecimentos quanto à prestação de 

informações de arranjos de pagamento 

Divulga esclarecimentos quanto à prestação de 

informações de arranjos de pagamento não 

integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro 

(SPB). 

 

Nas situações em que uma mesma conta de 

pagamento der acesso a mais de um arranjo de 

pagamento, os recursos depositados em conta 

de pagamento nos últimos doze meses – de que 

trata a alínea “c” do inciso II do art. 2º da Circular 

nº 3.682 – deverão ser calculados de forma 

ponderada pelo valor das transações de 

pagamento de cada arranjo no mesmo período.  

 

Esta Carta Circular traz em seu Anexo, exemplo 

de cálculo de que trata o parágrafo anterior. 

 

Vigência: 30.04.2015 

Revogação: não há 

 

 

 

Mercado de câmbio – Regulamentação 

organismos internacionais 

 

Resolução 4.407, de 23.04.2015 – 

Direcionamento dos recursos captados 

Altera a Resolução 4.319/14, que regulamenta as 

transferências internacionais em reais em contas 

de depósito em moeda nacional tituladas por 

organismo internacional acreditado pelo Governo 

brasileiro, domiciliado ou com sede no exterior. 

 

O §2º do art. 1º passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

§ 2º  Os recursos creditados nas contas referidas 

no caput em decorrência das captações 

autorizadas no mercado de valores mobiliários 

brasileiro deverão ser direcionados à concessão 

de crédito para o setor privado ou à realização de 

investimento em títulos públicos ou privados, no 

País, na forma da regulamentação em vigor. 

 

Vigência: 24.04.2015 

Revogação: não há 

 

Regulatory Practice News 



Taxas e índices 

 

Comunicado 27.762, de 30.04.2015 – Sistema 

Financeiro da Habitação (SFH) 

Divulga o percentual e o limite máximo de taxa 

de juros para utilização em contratos de 

financiamento prefixados celebrados no âmbito 

do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), de 

que trata a Resolução 3.409/06, ambos relativos 

ao mês de maio de 2015. 

 

O percentual referente à remuneração básica dos 

depósitos de poupança de que trata o parágrafo 

único do art. 18-A da Lei 8.177/91, com a 

redação dada pelo art. 1º da Medida Provisória 

321/06, para vigência no mês de maio, é de 

1,1302% ao ano. 

  

O limite máximo de taxa de juros para os 

contratos firmados a taxas prefixadas no âmbito 

do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), para 

vigência no mês de maio, é de 13,2658% ao ano. 

 

Vigência: 01.05.2015 

Revogação: não há 

 

Comunicado 27.760, de 29.04.2015 – Taxa 

Selic 

De acordo com o Regulamento anexo à Circular 

3.593/12, o Comitê de Política Monetária 

(Copom) definiu que a meta para a Taxa Selic 

será de 13,25% ao ano, a partir de 30 de abrril de 

2015. 

 

Vigência: 30.04.2015 

Revogação: não há 

 

 

CVM 

 

Assembleias gerais 

 

Instrução CVM 561, de 07.04.2015 - 

Regulamentação da participação e votação a 

distância de acionistas em assembleias gerais 

de companhias abertas 

Altera e acrescenta dispositivos às Instruções 

480/09 e 481/09. 

 

As principais alterações promovidas foram 

efetuadas na Instrução 481/09, e dizem respeito 

à regulamentação da participação e da votação a 

distância de acionistas em assembleias gerais de 

companhias abertas.  

 

O objetivo das alterações é que os acionistas 

possam utilizar a cadeia de prestadores de 

serviços da qual já se utilizam para o exercício de 

outros direitos no processo de votação a 

distância. Nesse contexto, o depositário central, 

os escrituradores e os custodiantes poderão 

prestar serviços relacionados à coleta e 

transmissão dos votos proferidos pelos 

acionistas por meio de um documento 

padronizado de votação chamado de boletim de 

voto a distância.  

 

O boletim de voto a distância é um documento 

eletrônico que irá contemplar o maior número de 

situações de ocorrência provável em assembleias 

gerais. Sempre que possível, o boletim de voto a 

distância dará ao acionista a opção de aprovar 

com antecedência alterações previsíveis na 

proposta apresentada pela companhia, para que 

seu voto possa ser considerado caso haja alguma 

modificação na proposta original em decorrência 

de eventual sugestão surgida na assembleia ou 

da composição de algum interesse específico. 

 

Diante do contexto acima, a Instrução 481/09 

passa a vigorar acrescida do Capítulo III-A – 

Votação a Distância, que contempla os 

dispositivos que regulamentam a votação a 

distância. 

 

A Instrução 481/09 passa a vigorar acrescida dos 

seguintes anexos: 

 Anexo 21-F – Conteúdo do Boletim de Voto a 

Distância; 

 Anexo 21-L-I – Inclusão de Candidatos no 

Boletim de Voto a Distância; 

 Anexo 21-L-II – Inclusão de Propostas no 

Boletim de Voto a Distância; e 

 Anexo 21-M-II-d – Informações do Acionista. 

 

As alterações citadas acima entram em vigor em: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2016 para aquelas companhias 

que, na data de publicação 

da presente Instrução, 

tenham ao menos uma 

espécie ou classe de ação 

de sua emissão 

compreendida em algum 

dos seguintes índices gerais 

representativos de carteira 

de valores mobiliários: 

a) Índice Brasil 100 – IBrX-

100; ou  

b) Índice Bovespa – 

IBOVESPA. 

 

01.01.2017 para as companhias abertas 

registradas na categoria A e 

autorizadas por entidade 

administradora de mercado 

à negociação de ações em 

bolsa de valores. 

 



Ainda, a Instrução 481/09 teve seu escopo de 

incidência reduzido, passando a ser aplicável, 

exclusivamente a companhias abertas 

registradas na categoria A e autorizadas por 

entidade administradora de mercado à 

negociação de ações em bolsa de valores. Esta 

alteração passa a vigorar a partir de 7 de abril de 

2015. 

 

As alterações promovidas na Instrução 480/09, 

entram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016.  

As principais alterações estão descritas a seguir. 

 

Os emissores passam a ser requeridos a enviar à 

CVM: 

 mapas sintéticos finais de votação relativos à 

assembleia geral ordinária, na forma 

estabelecida por norma específica; e 

 comunicação sobre a adoção do processo de 

voto múltiplo em assembleia geral, 

imediatamente após o recebimento do 

primeiro requerimento válido nos termos do 

art. 141 da Lei n° 6.404, de 1976. 

  

A ata da assembleia geral ordinária deve indicar 

quantas aprovações, rejeições e abstenções cada 

deliberação recebeu, bem como o número de 

votos conferido a cada candidato, quando houver 

eleição de membro para o conselho de 

administração ou para o conselho fiscal. 

 

A Instrução também acrescenta à Instrução 

480/09 em seu Capítulo III – Obrigações do 

Emissor, a Seção IV – Livros, que permite que o 

emissor substitua os livros sociais relacionados a 

seguir por registro eletrônico ou mecanizado:  

I – registro de ações nominativas;  

II – transferência de ações nominativas;  

III – atas das assembleias gerais; e  

IV – presença de acionistas. 

 

Vigência: art. 5º a partir de 07.04.2015 e demais 

artigos a partir de 01.01.2016 

Revogação: não há 

 

Mercado de valores mobiliários 

 

Instrução CVM 562, de 15.04.2015 – Cadastro 

de participantes 

Altera e acrescenta dispositivos à Instrução 

510/11, que dispõe sobre o cadastro de 

participantes do mercado de valores mobiliários. 

 
Com relação ao disposto no art. 1º da Instrução 

510/11, que trata da atualização e confirmação 

das informações contidas nos formulários 

cadastrais, os participantes que sejam agente 

autônomo de investimentos - pessoa jurídica ou 

pessoa natural – devem cumprir esses requisitos 

conforme regras: 

I – definidas por instituição credenciadora e 

autorreguladora autorizada pela CVM; e  

II – previamente aprovadas pela CVM. 

  

Vigência: 15.04.2015 

Revogação: não há 

 

 

Outros Normativos 

 

BACEN 

 

Comunicado 27.773, de 30.04.2015 – Divulga 

comunicado do Grupo de Ação Financeira contra 

a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do 

Terrorismo (GAFI/FATF). 

 

Comunicado 27.771, de 30.04.2015 – Comunica 

a publicação de nova versão do Catálogo de 

Serviços do SFN e as alterações no Dicionário de 

Domínios e na Relação de Códigos de Erros. 

 

Resolução 4.408, de 23.04.2015 – Altera 

condições do Programa de Garantia da Atividade 

Agropecuária (Proagro), de que trata o Capítulo 

16 do Manual de Crédito Rural (MCR). 

 

Resolução 4.406, de 23.04.2015 – Revoga a 

Resolução 3.346/06, que instituiu o Programa de 

Capitalização de Cooperativas de Crédito 

(Procapcred). 

 

Carta Circular 3.704, de 22.04.2015 – Altera as 

Instruções de preenchimento dos documentos 

de código 2061 e 2071 - Demonstrativo de 

Limites Operacionais (DLO), de que tratam as 

Circulares. 3.398/08, e 3.726/14 e as Cartas 

Circulares  3.663/14 e 3.681/14. 

 

Carta Circular 3.703, de 14.04.2015 – Revoga 

cartas circulares que tratam do Consolidado 

Econômico Financeiro - Conef. 

 

Carta Circular 3.702, de 10.04.2015 – Revoga a 

Carta Circular 3.647/14, que divulgava 

procedimentos para o registro de dispensa de 

remessa do documento de código 4050 – 

Consolidado Econômico-Financeiro (Conef) e de 

seu cancelamento, pelas instituições financeiras 

e demais instituições autorizadas a funcionar pelo 

BACEN. 

 

Carta Circular 3.701, de 08.04.2015 – 

Estabelece procedimentos a serem observados 

na remessa de informações relativas a captações 

de recursos no exterior, de que trata a Circular 

3.737/14. 

 



Carta Circular 3.700, de 06.04.2015 – Altera as 

Instruções de Preenchimento dos documentos 

de código 2061 e 2071 - Demonstrativo de 

Limites Operacionais (DLO), de que tratam as 

Circulares 3.398/08 e 3.726/14, e as Cartas 

Circulares 3.663/14 e 3.681/14. 

 

Circular 3.753, de 01.04.2015 – Exclui o 

documento nº 5 "Consolidado Econômico 

Financeiro - Conef", código 4050, do Plano 

Contábil das Instituições do Sistema Financeiro 

Nacional (Cosif) e revoga a Circular 2.984/00. 
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