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BACEN 

 

Demonstrações financeiras 

 

Circular 3.764, de 26.08.2015 – Remessa ao 

BACEN 

Altera e consolida as normas relativas à remessa 

de demonstrações financeiras ao BACEN. 

 

Com relação à remessa de informações relativas 

à apuração dos limites e padrões mínimos 

regulamentares, previstas na Circular 3.398/08, 

as principais alterações estão descritas a seguir: 

 

Anterior – 3.398/08 Atual – 3.764/15 

Art. 2º [...] 

§ 1º As cooperativas de 

crédito que optarem 

pela apuração do 

montante dos ativos 

ponderados pelo risco 

na forma simplificada 

(RWARPS), nos termos 

da Resolução 4.194/13, 

e que possuírem, na 

data-base de 30 de 

Art. 2º [...] 

§ 1º As cooperativas 

de crédito que apuram 

o montante dos ativos 

ponderados pelo risco 

na forma simplificada 

(RWARPS), nos 

termos da Resolução  

4.194/13, estão 

dispensadas da 

elaboração e remessa 

 

 

 

 

setembro do ano 

anterior, ativo total 

inferior a 

R$10.000.000,00 (dez 

milhões de reais) estão 

dispensadas da 

remessa das 

informações de que 

trata esta Circular, 

observado que fica 

mantida a obrigação de 

sua elaboração. 

 

Art. 3º As instituições 

mencionadas no art. 2º 

devem manter à 

disposição do BACEN, 

pelo prazo de cinco 

anos, os dados e a 

metodologia utilizados 

para a elaboração das 

informações remetidas.  

 

das informações de 

que trata esta Circular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3º As instituições 

referidas no art. 2º, 

exceto as cooperativas 

de crédito que apuram 

o montante dos ativos 

ponderados pelo risco 

na forma simplificada 

(RWARPS), devem 

manter à disposição 

do BACEN, pelo prazo 
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 de cinco anos, os 

dados e a metodologia 

utilizados para a 

elaboração das 

informações 

remetidas. 

 

Adicionalmente, esta Circular revoga e substitui a 

Circular 3.402/08; desta forma, as instituições 

autorizadas a funcionar pelo BACEN, devem 

elaborar e remeter suas demonstrações 

financeiras em conformidade com os ternos dos 

Anexos desta Circular, a saber: 

 Anexo 1 – Tabela de grupos de instituições 

para remessa de documentos ao Banco 

Central do Brasil; e 

 Anexo  2 – Datas-limite para remessa de 

demonstrações ao Banco  Central do Brasil. 

 

Vigência: 27.08.2015 

Revogação: parágrafo único do art. 3º da Circular 

3.398/08 e Circular 3.402/08 

 

 

Depósitos 

 

Circular 3.763, de 21.08.2015 – Encerramento 

de contas de depósito 

Dispõe sobre procedimentos relativos ao 

encerramento de contas de depósito de que trata 

a Resolução 2.025/93. 

 

A instituição financeira, nos casos de 

encerramento de contas de depósitos deverá: 

I - reclassificar o saldo da conta de depósito 

encerrada para o subtítulo contábil adequado 

integrante do desdobramento de subgrupo 

contábil original representativo da obrigação, 

mantendo o registro até a liquidação integral da 

obrigação, na forma prevista pela legislação 

vigente; 

 

II - manter controles internos individualizados por 

conta de depósito encerrada até a liquidação 

integral da obrigação; 

 

III - manter toda documentação relativa à conta 

de depósito encerrada por, no mínimo, cinco 

anos a partir da liquidação integral da obrigação, 

na forma prevista pela legislação vigente; e 

 
IV - elaborar relatório semestral relativo às contas 

de depósito encerradas, contendo, no mínimo, 

informações referentes ao titular, ao saldo e ao 

motivo para o encerramento, o qual deve 

permanecer à disposição do BACEN pelo prazo 

mínimo de cinco anos. 

 

Vigência: 24.08.2015 

Revogação: não há 

Indicador de liquidez 

 

Circular 3.762, de 20.08.2015 – Metodologia de 

cálculo  

Esta Circular altera a Circular 3.749/15, que 

estabelece a metodologia de cálculo do indicador 

de Liquidez de Curto Prazo (LCR) e dispõe sobre 

a divulgação de informações relativas ao LCR. 

 

As principais alterações estão relacionadas a: 

 detalhamento dos critérios para 

enquadramento de reservas compulsórias 

para classificação como Ativos de Alta 

Liquidez (HQLA) de Nível 1. 

  

 definição e composição das saídas de caixa 

de captações de atacado sem colateral e 

saídas de caixa contratuais,  

 

 definição e composição de entradas de caixa 

relativas a depósitos e títulos e valores 

mobiliários e outros. 

 

O Anexo I da Circular 3.749/15 passa a vigorar na 

forma do anexo a esta Circular. 

 

Vigência: 20.08.2015 

Revogação: incisos VI e VII do § 2º do art. 4º, o 

inciso XI do art.6º e o inciso V do art. 38 da 

Circular 3.749/15 

 

 

Circular 3.761, de 20.08.2015 – Procedimentos 

para a remessa de informações 

Estabelece procedimentos para a remessa de 

informações sobre o controle da exposição ao 

risco de liquidez, de que trata a Resolução 

4.090/12, e sobre o indicador Liquidez de Curto 

Prazo (LCR), de que trata a Resolução 4.401/15. 

 

As instituições devem remeter mensalmente ao 

BACEN, tendo como base o último dia útil de 

cada mês, as informações relativas: 

 ao indicador Liquidez de Curto Prazo (LCR) – a 

partir da data-base de outubro de 2015, 

exceto as instituições não sujeitas ao 

disposto no art. 3º da Resolução 4.401/15, 

estão isentas da elaboração e da remessa 

dessas informações; e 

 

 à exposição ao risco de liquidez – a partir da 

data-base de março de 2016.  As instituições 

não sujeitas ao disposto no art. 3º da 

Resolução 4.401/15, devem remeter as 

informações a partir da data-base de junho de 

2016. 

 

Para as instituições pertencentes a 

conglomerado prudencial, as informações devem 

ser apuradas em bases consolidadas e devem 

ser remetidas pela instituição líder. 



 

Ficam dispensadas da remessa de informações 

de que trata a Circular 3.393/08, a partir de 1º de 

outubro de 2015, as instituições sujeitas ao 

disposto no art. 3º da Resolução 4.401/15. 

 

Os procedimentos relativos à elaboração e à 

tempestiva remessa das informações de que 

trata esta Circular são de responsabilidade do 

diretor indicado nos termos do art. 9º da 

Resolução 4.090/12. 

 

Vigência: 21.08.2015 

Revogação: Circular 3.393/08, a partir de 

01.06.2016 

 

 

Cooperativas de crédito 

 

Resolução 4.434, de 05.08.2015 - 

Regulamentação 

Esta Resolução dispõe sobre a constituição, a 

autorização para funcionamento, o 

funcionamento, as alterações estatutárias e o 

cancelamento de autorização para funcionamento 

de cooperativas de crédito. 

  

O normativo representa um aprimoramento no 

arcabouço regulatório do segmento de 

cooperativas de crédito, introduzindo uma nova 

classificação para essas entidades de acordo 

com as operações realizadas e, 

consequentemente, eliminando-se da 

regulamentação as restrições ao quadro 

associativo. Nesse sentido, as cooperativas de 

crédito singulares passam a ser classificadas nas 

seguintes categorias: 

  

I. Plenas – podem praticar todas as operações 

autorizadas às cooperativas de crédito; 

 

Clássicas – vedada a realização de operações 

que geram exposição vendida ou comprada 

em ouro, moeda estrangeira, variação 

cambial, variação no preço de mercadorias, 

ações ou em instrumentos financeiros 

derivativos, bem como a aplicação em títulos 

de securitização, empréstimos de ativos, 

operações compromissadas e em cotas de 

fundos de investimento; e 

 

II. Capital e Empréstimo – vedada a captação 

de depósitos e a realização de operações 

que geram exposição vendida ou comprada 

em ouro, moeda estrangeira, variação 

cambial, variação no preço de mercadorias, 

ações ou em instrumentos financeiros 

derivativos, bem como a aplicação em títulos 

de securitização, empréstimos de ativos, 

operações compromissadas e em cotas de 

fundos de investimento. 

 

Considerando a nova segmentação, foram 

definidos novos valores de capital inicial e de 

patrimônio líquido.  

 

A estrutura de governança exigida e o regime de 

apuração do capital requerido também serão 

diferenciados de acordo com a classificação da 

cooperativa de crédito. 

 

O BACEN indicará, no prazo de 90 dias, o 

enquadramento prévio de cada cooperativa de 

crédito singular em funcionamento nas novas 

categorias, com base nas operações hoje 

praticadas. Posteriormente, no prazo de 90 dias 

da indicação, a cooperativa de crédito singular 

deverá manifestar concordância com a indicação 

ou solicitar a mudança da categoria indicada. 

 

Vigência: 06.08.2015 

Revogação: art. 18 e os incisos II a VI do caput 

do art. 31 da Resolução 3.859/10, a partir de 180 

dias a contar da entrada em vigor desta 

Resolução; e demais artigos da Resolução 

3.859/10, e as Resoluções 4.020/11, e 4.243/13, 

na data de entrada em vigor desta Resolução 

 

 

Carta Circular 3.723, de 25.08.2015 – Remessa 

de documento 

Altera o anexo à Carta Circular 3.678/14, que 

estabelece procedimentos a serem observados 

na remessa do documento Informações de 

Cooperados, de que trata a Circular 3.720/14. 

 

A alteração promovida está relacionada à data-

limite para remessa que passa a ser conforme 

segue:  

 

Até a data-base de julho de 2015 - até o 

dia 10 do mês seguinte ao da 

correspondente data-base; 

 

A partir da data-base de agosto de 2015 - 

até o dia 18 do mês seguinte ao da 

correspondente data-base. 

 

Vigência: 25.08.2015 

Revogação: não há 

 

 

Taxas e índices 

 

Comunicado 28.372, de 31.08.2015 – Sistema 

Financeiro da Habitação (SFH) 

O percentual referente à remuneração básica dos 

depósitos de poupança para vigência no mês de 

setembro, é de 2,2647% 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 setembro, é de 14,5365% ao 

ano. 

 

Vigência: 01.09.2015 

Revogação: não há 

 

 

CVM 

 

Instrumentos financeiros estruturados 

 

Ofício-Circular CVM/SIN 06/2015, de 

26.08.2015 - Orientações 

O objetivo deste Ofício-Circular é orientar os 

administradores de recursos de terceiros quanto 

a procedimentos recomendáveis no processo de 

investimento em instrumentos financeiros 

estruturados, visto que os instrumentos 

financeiros desse tipo têm características 

próprias que devem ser atentamente avaliadas 

pelos administradores de forma a cumprir os 

requisitos de diligência previstos na regulação, 

em particular nos artigos 14 da Instrução CVM 

306 (artigo 16 da Instrução CVM 558) e 65-A da 

Instrução CVM 409 (artigo 92 da Instrução CVM 

555). 

 

Vigência: 26.08.2015 

Revogação: não há 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outros Normativos 

 

BACEN 

 

Carta Circular 3.722, de 24.08.2015 - Altera o 

Documento 18 do Manual de Crédito Rural 

(MCR). 

 

Carta Circular 3.721, de 24.08.2015 - Altera o 

Documento 24 do Manual de Crédito Rural 

(MCR). 

 

Carta Circular 3.7120 de 24.08.2015 - Atualiza o 

MCR - DOCUMENTO 5-A - Sicor, com alteração 

dos Campos 22 e 23. 

 

Carta Circular 3.719, de 24.08.2015 - Atualiza as 

remissões do Manual de Crédito Rural (MCR) ao 

Empréstimos do Governo Federal (EGF). 

 

Carta Circular 3.718, de 24.08.2015 - Exclui as 

remissões ao extinto Manual de Normas e 

Instruções (MNI) insertas no Manual de Crédito 

Rural (MCR). 

 

Comunicado 28.334, de 21.08.2015 - Esclarece 

sobre a correta identificação dos recursos que 

lastreiam as operações de crédito rural, quando 

do cadastramento das operações no Sistema de 

Operações do Crédito Rural e do Proagro - Sicor. 

 

Comunicado 28.331, de 20.08.2015 - Divulga os 

procedimentos para a remessa, por meio 

eletrônico, de informações solicitadas pela 

Comissão Parlamentar de Inquérito do Futebol - 

2015, do Senado Federal (CPI do Futebol-2015). 

 

Comunicado 28.272, de 07.08.2015 - Comunica 

a alteração e a publicação do Dicionário de 

Domínios associado ao Catálogo de Serviços do 

SFN. 

 

Comunicado 28.254, de 05.08.2015 - Divulga o 

lançamento do terceiro conjunto de nove moedas 

comemorativas do programa numismático dos 

Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. 

 

CVM 

 

Ofício-Circular CVM/SMI/SIM 03/2015, de 

28.08.2015 – Divulga Comunicados publicados 

pelo Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem 

de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo 

(GAFI/FATF). 
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