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Art. 5º [...]
VI - participação de não controladores, nos termos do art. 9º, § 1º, 
no capital de:
a) subsidiária que seja instituição autorizada a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil; e
b) subsidiária no exterior que exerça atividade equivalente à de 
instituição financeira no Brasil;
[...]
XIV - participação de não controladores no capital de:
a) subsidiária no país que não seja instituição autorizada a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil; e
b) subsidiária no exterior que não exerça atividade equivalente à de 
instituição financeira no Brasil; [...]

Art. 9º  Os valores da participação de não controladores no capital 
de subsidiária que seja instituição autorizada a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil ou de subsidiária no exterior que exerça atividade 
equivalente à de instituição financeira no Brasil, que excederem 
os requerimentos mínimos de Capital Principal, Nível I e PR dessa 
subsidiária devem ser deduzidos, respectivamente, do Capital 
Principal, do Nível I e do PR do conglomerado.

BACEN
Patrimônio de Referência 
Resolução 4.311, de 20.02.2014 – Metodologia para 
apuração do Patrimônio de Referência (PR)

Esta Resolução altera dispositivos da Resolução 
4.192/13, que dispõe sobre a metodologia para 
apuração do Patrimônio de Referência (PR).

As alterações referem-se à participação de não 
controladores em subsidiárias que é deduzida da 
apuração do Capital Principal, do Nível I e do PR.

Nesse contexto, os incisos VI e XIV do art. 5º e 
o art.9º da Resolução 4.192 foram alterados e 
passam a vigorar com o seguinte texto:

Vigência: 20.02.2014 
Revogação: não há
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Fundos garantidores de crédito 
Resolução 4.312, de 20.02.2014 – Alteração de normas

Esta Resolução altera as Resoluções  4.222/13 e 4.284/13, 
que dispõem sobre fundos garantidores de créditos.

As principais alterações estão descritas a seguir.

§ 11.  Os DPGE para os quais seja adotada a prerrogativa de que trata 
o inciso II do § 1º continuarão a ser computados para fins de apuração 
dos saldos excedentes a que se refere o inciso II deste artigo.

Parágrafo único.  Fica o Banco Central do Brasil autorizado a 
estabelecer:
I - as contas que devem servir de base de cálculo das contribuições;
II - os procedimentos a serem observados pelas instituições 
associadas no que se refere ao fornecimento e à divulgação de 
informações sobre os créditos objeto de garantia pelo FundoAnterior – Resolução 4.222 Atual – Resolução 4.312

Art. 3º
§ 1º Os percentuais de 
contribuição de que tratam os 
incisos I e II do caput são de 
0,02497% a.m., nos depósitos em 
que o FGC aceitar em alienação 
fiduciária recebíveis de operações 
de crédito e de arrendamento 
mercantil originadas pela 
instituição emitente.

Art. 3º
§ 8º [...] 
II - a captação de novos DPGE 
sem alienação fiduciária em 
favor do FGC, a partir da primeira 
captação de DPGE de que trata 
o § 1º.

Art. 6º
§ 1º Fica o Banco Central do Brasil 
autorizado a estabelecer as contas 
que devem servir de base de 
cálculo das contribuições.

Art. 3º
§ 1º A contribuição de que trata o 
caput deste artigo é de 0,02497% 
a.m.:
I - para os DPGE em que o FGC 
aceitar em cessão fiduciária 
recebíveis de operações de 
crédito e de arrendamento 
mercantil originadas pela 
instituição emitente;
II - para o estoque de DPGE 
de que tratam os incisos I e II 
do caput deste artigo para os 
quais o FGC aceitar em cessão 
fiduciária recebíveis de operações 
de crédito e de arrendamento 
mercantil originadas pela 
instituição emitente.

Art. 3º
§ 8º [...]
II - a captação de novos DPGE 
sem cessão fiduciária em favor 
do FGC:
a) a partir da primeira captação 
de DPGE de que trata o inciso I 
do § 1º;
b) a partir da adoção da 
prerrogativa de que trata o inciso 
II do § 1º.

Art. 6º  
§ 1º  Fica o Banco Central do 
Brasil autorizado a estabelecer:
I - as contas que devem servir de 
base de cálculo das contribuições;
II - os procedimentos a serem 
observados pelas instituições 
associadas no que se refere ao 
fornecimento e à divulgação de 
informações sobre os créditos 
objeto de garantia pelo Fundo.

Data-base Prazo
Outubro de 2013 Até 28 de março de 2014
Novembro de 2013 Até 04 de abril de 2014
Dezembro de 2013 Até 11 de abril de 2014
Janeiro de 2014 Até 18 de abril de 2014
Fevereiro de 2014 Até 25 de abril de 2014

Adicionalmente, o art. 3º da Resolução 4.222 
passa a vigorar acrescido do § 11º:

Em relação à Resolução 4.284, foi alterado o parágrafo 
único do art. 3º, que passa a vigorar com seguinte texto:

Vigência: 21.02.2014 
Revogação: não há

Cooperativas de crédito 
Circular 3.699, de 12.02.2014 – Limites e padrões 
mínimos regulamentares – remessa de informações

Esta Circular prorroga o prazo para a remessa de 
informações relativas ao atendimento a limites e padrões 
mínimos regulamentares que devem ser observados 
pelas cooperativas de crédito que optarem pela apuração 
do montante dos ativos ponderados pelo risco na forma 
simplificada (RWARPS), de que trata a Resolução 4.194/13.

A prorrogação de prazo deve observar o 
cronograma relativo às seguintes datas-base:

Vigência: 14.02.2014 
Revogação: não há

Financiamento imobiliário 
Carta Circular 3.633, de 03.02.2014 – Critérios de 
concessão de financiamento imobiliário

Esta Carta Circular esclarece acerca das disposições da 
Resolução 4.271/13, que dispõe sobre os critérios de concessão 
de financiamento imobiliário e dá outras providências.

Os arts. 1° e 2° da Resolução 4.271/13, disciplinam operações 
de crédito imobiliário contratadas pelas instituições financeiras 
e pelas demais instituições autorizadas a funcionar pelo 
BACEN com pessoas naturais, garantidas por imóveis 
residenciais, operações cuja avaliação do nível de risco 
abrange procedimentos para avaliação do comprometimento 
de renda e da suficiência da renda da pessoa natural 
pretendente ao crédito para pagamento do encargo mensal.

Vigência: 05.02.2014 
Revogação: não há
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Taxas e índices 
Comunicado 25.365, de 28.02.2014 – 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, de 2006, ambos 
relativos ao mês de março de 2014.

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 fevereiro, é de 
0,6201% a.a.

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 
12,6945% a.a.

Vigência: 01.03.2014 
Revogação: não há

Comunicado 25.353, de 26.02.2014 – 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 10,75% ao ano, a partir de 27 de 
fevereiro de 2014.

Vigência: 27.02.2014 
Revogação: não há

CVM
Companhias abertas 
Ofício-Circular CVM/SEP 01/2014, de 06.02.2014 - 
Orientações gerais sobre procedimentos a serem 
observados pelas companhias abertas e estrangeiras

A CVM divulgou o Ofício-Circular CVM/SEP nº 01/2014, que 
consolida as orientações anteriormente emitidas sobre os 
procedimentos principais que devem ser observados no 
envio de informações periódicas e eventuais, bem como 
sobre interpretações dadas pelo Colegiado da CVM e pela 
SEP relativamente a aspectos relevantes da legislação e 
regulamentação societária que devem ser considerados pela 
companhia quando da realização de determinadas operações. 

Por meio deste Ofício, a CVM pretende fomentar 
a divulgação das informações societárias de forma 
coerente com as melhores práticas de governança 
corporativa, visando à transparência e à equidade no 
relacionamento com os investidores e o mercado, bem 
como minimizar eventuais desvios e, consequentemente, 
reduzir a necessidade de formulação de exigências e a 
aplicação de multas cominatórias e de penalidades.

O Ofício apresenta nove capítulos, a saber:

1.  Registro de Emissor

2.  Informações periódicas

3.  Principais informações eventuais

4.  Orientações comuns às informações periódicas e 
eventuais

5.  Regras especiais sobre Emissores

6.  Eventos societários relevantes e outras orientações

7.  Recursos, consultas, audiências e pedidos de vista de 
processos

8.  Sistemas disponibilizados para a elaboração e entrega 
de informações

9.  Orientações para a elaboração do Formulário de 
Referência

O Ofício introduz novas orientações, das quais, a CVM 
destacou aquelas relacionadas aos seguintes assuntos: 

a.  consulta feita pela CVM ao BACEN sobre a 
obrigatoriedade de divulgação de demonstrações 
financeiras intermediárias por instituições financeiras 
(item 2.2.1); 

b.  divulgação sobre eventual incidência de tributos sobre 
dividendos propostos (item 2.4.2); 

c.  divulgação sobre o número de vagas a serem 
preenchidas em eleição de membros de conselho de 
administração, bem como de candidatos indicados por 
acionistas não controladores (item 2.4.2); 

d.  flexibilização do regime de divulgação sobre fatos 
relevantes (item 3.1); 



Fevereiro 2014

§4º A divulgação de ato ou fato relevante deve se dar por meio de, no 
mínimo, um dos seguintes canais de comunicação: 
I – jornais de grande circulação utilizados habitualmente pela 
companhia; ou
II – pelo menos 1 (um) portal de notícias com página na rede mundial 
de computadores, que disponibilize, em seção disponível para acesso 
gratuito, a informação em sua integralidade.

§7º  Qualquer alteração nos canais de comunicação utilizados deve 
ser precedida da:
I – atualização da política de divulgação de ato ou fato relevante, nos 
termos do art. 16 desta Instrução; 
II – atualização do formulário cadastral da companhia; e 
III – divulgação da mudança a ser implementada, na forma até então 
utilizada pela companhia para divulgação dos seus fatos relevantes.

§8º  A divulgação de ato ou fato relevante realizada na forma prevista 
no §4º, I, deste artigo pode ser feita de forma resumida com 
indicação dos endereços na rede mundial de computadores, onde a 
informação completa deve estar disponível a todos os investidores, 
em teor no mínimo idêntico àquele remetido à CVM.

e.  recomendações ao DRI sobre divulgação de fatos 
relevantes (pró-atividade e cuidados com o conteúdo e a 
forma) (item 3.1); 

f.  responsabilidade do presidente da mesa das 
assembleias gerais (item 6.1.4); 

g.  esclarecimento sobre eleição em separado em 
sociedades de economia mista (item 6.1.5); 

h.  esclarecimento sobre homologação parcial de aumento 
de capital por subscrição privada (item 6.6); 

i.  orientação sobre período de vedação de negociação 
com valores mobiliários (item 6.9); 

j.  orientações sobre o preenchimento do Formulário de 
Referência relativas a deficiências dos controles internos 
da companhia apontadas pelo auditor (item 9.1.3), sobre 
os principais riscos de mercado (item 9.2.5), relações 
de subordinação dos administradores (item 9.2.12) e 
benefícios motivados pela cessação do exercício do 
cargo (item 9.2.13). 

Ressalta-se que referido Ofício, não dispensa a leitura das 
normas aplicáveis, devendo ser observada a atualização 
da legislação societária e da regulamentação da CVM, 
em especial as ocorridas após sua publicação. 

Vigência: 06.02.2014 
Revogação: não há

Divulgação de informação 
Instrução 547, de 05.02.2014 – Regime de divulgação 
de informação sobre ato ou fato relevante

Esta Instrução altera dispositivos da Instrução 358/02, que 
dispõe sobre a divulgação e o uso de informações sobre ato 
ou fato relevante, e a Instrução 480/09, que trata do registro 
de emissores de valores mobiliários admitidos à negociação 
em mercados regulamentados de valores mobiliários.

As alterações têm como objetivo oferecer às companhias 
abertas a opção de divulgar comunicados de fato 
relevante por meio de portais de notícia presentes na 
internet e não apenas em jornais de grande circulação.

Nesse contexto, destacamos a seguir as principais 
alterações promovidas na Instrução 358/02.

O §4 do art. 3º passa a vigorar com a seguinte redação:

E, ainda, o referido artigo passa a vigorar acrescido dos 
seguintes parágrafos:

Com relação à Instrução 480/09, as alterações foram 
efetuadas para adequar o conteúdo do Formulário Cadastral 
(Anexo 22, item 1.24) e Formulário de Referência (Anexo 
24, item 21.2) em decorrência das novas disposições 
relacionadas aos meios de comunicação para a divulgação de 
ato ou fato relevante.

Vigência: 10.03.2014 
Revogação: não há

Distribuição de títulos e valores mobiliários 
Instrução 546, de 03.02.2014 – Programa 
de Distribuição Contínua (PDC)

Esta Instrução altera dispositivos da Instrução 400/03, 
que dispõe sobre as ofertas públicas de distribuição de 
valores mobiliários, nos mercados primário ou secundário.

As alterações estão relacionadas ao Programa de Distribuição 
Contínua (PDC).  Passa a ser permitido que a instituição 
financeira informe determinadas características da emissão 
da Letra Financeira (LF) apenas no momento do registro 
automático de distribuição, e não desde o registro do PDC.  
No entanto, veda-se que letras financeiras emitidas com 
cláusula de conversão em ações possam ser objeto de PDC.
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A seguir, destacamos as principais alterações:

Anterior – Instrução 400 Atual – Instrução 546

Art. 13-A
§ 1º  Podem ser objeto de 
Programa de Distribuição Contínua 
somente letras financeiras, desde 
que não relacionadas a operações 
ativas vinculadas.

Art. 13-B
V - as informações previstas no 
Anexo X.

Art. 13-A
§ 1º Podem ser objeto de 
Programa de Distribuição Contínua 
somente letras financeiras, desde 
que não sejam relacionadas a 
operações ativas vinculadas 
ou emitidas com cláusula de 
conversão da letra financeira em 
ações da instituição emitente.
[...]
§ 3º  O pedido de registro 
automático de distribuição de 
letras financeiras, sem prejuízo 
das exigências previstas nos 
arts. 6º-A e 6º-B desta Instrução, 
deve ser instruído com todas as 
informações previstas no Anexo 
X para cada série objeto da 
distribuição.

Art. 13-B
V - as informações previstas no 
Anexo X, dispensados os itens 
“b”, “c”, “e”, “g”, “j”, “o”, “p” e “r”.

O Anexo X da Instrução 400/03, passa a vigorar conforme 
o disposto no modelo do Anexo A desta Instrução.

Vigência: 03.02.2014 
Revogação: não há

Outros Normativos
BACEN

Comunicado 25.366, de 28 de fevereiro de 2014 - 
Comunica a alteração e a publicação do Dicionário de 
Domínios associado ao Catálogo de Serviços do SFN. 

Comunicado 25.306, de 19.02.2014 - Esclarece sobre os 
riscos decorrentes da aquisição das chamadas “moedas 
virtuais” ou “moedas criptografadas” e da realização de 
transações com elas.

Carta Circular 3.635, de 14.02.2014 - Altera as Instruções 
de Preenchimento do documento de código 2041 - 
Demonstrativo de Limites Operacionais (DLO), de que 
tratam a Circular 3.398/08 e a Carta Circular 3.616/13.

Carta Circular 3.634, de 13.02.2014 - Cria e exclui rubricas 
e estabelece aglutinações no Consolidado Econômico-
Financeiro (Conef).

Resolução 4.310, de 10.02.2014 - Altera a Resolução 4.050/12, 
que dispõe sobre o cumprimento do direcionamento de 
depósitos à vista captados pelas instituições financeiras de 
que trata a Resolução 4.000/11, com operações de crédito para 
aquisição de bens e serviços de tecnologia assistiva destinados 
a pessoas com deficiência, e revoga a Resolução 4.305/14.

Resolução 4.309, de 10.02.2014 - Altera os prazos de 
contratação da composição de dívidas ao amparo do 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(Pronaf), de que trata a Resolução 4.028/11, e revoga o art. 9º 
dessa Resolução.

Comunicado 25.224, de 04.02.2014 - Define os procedimentos 
a serem observados no dia 5 de março de 2014 (quarta-feira de 
cinzas), relativamente à apuração da taxa de câmbio real/dólar 
divulgada pelo Banco Central do Brasil (PTAX).

Carta Circular 3.632, de 03.02.2014 - Estabelece os horários 
e os prazos referidos no Regulamento do Sistema Especial 
de Liquidação e de Custódia (Selic).

Comunicado 25.214, de 03.02.2014 - Comunica a 
modificação da crítica “EY - SALDO DE OPERAÇÃO 
DE CRÉDITO DIFERE DO SALDO REGISTRADO EM 
COMPENSAÇÃO” na Tabela de Críticas do Sistema Cosif.


