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BACEN 

 

Razão de Alavancagem (RA) 

 

Circular 3.748, de 27.02.2015 – Metodologia 

para apuração da Razão de Alavancagem (RA) 

Dispõe sobre a metodologia para apuração da 

Razão de Alavancagem (RA), a remessa de 

informações ao BACEN e a divulgação de  

informações.  

  

As disposições contidas na Circular estão 

alinhadas com as recomendações contidas nos 

documentos conhecidos como Basiléia III, 

divulgadas com o objetivo de aperfeiçoar a 

capacidade de as instituições financeiras 

absorverem choques provenientes do próprio 

sistema financeiro ou dos demais setores da 

economia, propiciando a manutenção da 

estabilidade financeira. 

  

A RA deve ser apurada e ter suas informações 

remetidas ao BACEN e divulgadas pelos bancos 

múltiplos, bancos comerciais, bancos de 

investimento, bancos de desenvolvimento, 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico  

 

 

 

e Social (BNDES), bancos de câmbio, caixas 

econômicas e cooperativas de crédito, exceto as 

cooperativas de crédito que optarem pela 

apuração do montante dos ativos ponderados 

pelo risco na forma simplificada (RWARPS), 

conforme disposto na Resolução 4.194/13. 

 

A RA é definida como a razão entre o capital 

Nível I e o total de exposições da instituição, 

conforme disposto nessa Circular.  

 

Trata-se de uma medida simples, transparente e 

não sensível a risco que complementa o 

requerimento mínimo de capital já existente no 

arcabouço prudencial brasileiro, oferecendo uma 

salvaguarda adicional aos modelos de 

mensuração de risco existentes.  

 

A RA tem como objetivo primordial evitar a 

alavancagem excessiva das instituições 

financeiras, e o consequente aumento do risco 

sistêmico, com impactos indesejáveis sobre a 

economia. As exigências serão aplicáveis aos 

bancos e às cooperativas de crédito, essas 
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últimas quando não optantes pela apuração do 

montante dos ativos ponderados pelo risco na 

forma simplificada.  

  

Para as instituições acima mencionadas 

pertencentes ao Conglomerado Prudencial, nos 

termos do Plano Contábil das Instituições do 

Sistema Financeiro Nacional (COSIF), a apuração 

da RA deve ser realizada de forma consolidada. 

As demais instituições não integrantes de 

conglomerados prudenciais devem ter a 

apuração, a remessa e a divulgação de 

informações feitas em bases individuais, nos 

termos do COSIF.  

 

As informações de que trata essa Circular devem 

ter como data-base o último dia de cada mês. 

Devem ser divulgadas informações relativas à 

RA, conforme formato padrão definido, no prazo 

máximo de 60 dias, exceto para a data-base de 

31 de dezembro, cujo prazo máximo é de 90 

dias. 

 

Diferenças relevantes entre as informações 

previstas na Circular e outras informações 

divulgadas pela instituição devem ser 

esclarecidas no processo de divulgação. 

 

As referidas informações devem estar 

disponíveis: 

 em um único local, de acesso público e de 

fácil localização, em seção específica no site 

da instituição na internet; a localização deve 

ser publicada em conjunto com as 

demonstrações financeiras; e 

 juntamente com as relativas à gestão de 

risco, à apuração do montante dos ativos 

ponderados pelo risco (RWA) e à apuração do 

Patrimônio de Referência (PR), conforme 

disposto no art. 18 da Circular 3.678/13. 

 

A instituição deve disponibilizar as informações 

referentes, no mínimo, aos cinco últimos anos, 

acompanhadas de avaliação comparativa entre as 

informações relativas à data-base atual e à data-

base imediatamente anterior e de explicações 

para as variações relevantes. Fica dispensada a 

divulgação de informações, incluindo a avaliação 

comparativa, para datas-base anteriores a 1º de 

outubro de 2015. 

 

O diretor indicado como diretor responsável 

pelos processos e controles relativos à estrutura 

de gerenciamento de capital (art. 10 da 

Resolução 3.988/11), será também responsável 

pelas informações de que trata essa Circular. 

 

Vigência: 01.10.2015 

Revogação: não há 

 

 

Indicador de liquidez 

 

Resolução 4.401, de 27.02.2015 – Limites 

mínimos do indicador Liquidez de Curto Prazo 

(LCR) 

Esta Resolução define e estabelece os limites 

mínimos do indicador Liquidez de Curto Prazo 

(LCR) e as condições para seu cumprimento. 

 

O LCR corresponde à razão entre o estoque de 

Ativos de Alta Liquidez (HQLA) e o total de saídas 

líquidas de caixa previstas para um período de 

trinta dias. 

 

O disposto nesta Resolução aplica-se aos bancos 

múltiplos, bancos comerciais, bancos de 

investimento, bancos de câmbio e caixas 

econômicas que: 

I - possuam ativo total superior a R$100 bilhões; 

ou 

II - sejam integrantes de conglomerado 

prudencial, nos termos da Resolução 4.280/13, 

que possua ativo total superior a R$100 bilhões. 

 

Ficam dispensadas do cumprimento do LCR as 

instituições que não se enquadrarem nos 

critérios definidos acima em três datas-base 

consecutivas de divulgação semestral do Balanço 

Patrimonial. 

 

O BACEN poderá, a partir da primeira data-base 

em que restar evidenciado o desenquadramento 

dos critérios anteriormente mencionados, 

dispensar o cumprimento do LCR antes do prazo 

previsto no parágrafo anterior, quando, em 

avaliação discricionária das circunstâncias de 

cada caso, julgar não haver perspectiva de 

reenquadramento nos referidos critérios, pelo 

menos até o fim do exercício social subsequente. 

 

As instituições devem, em períodos de ausência 

de estresse financeiro, observar diariamente os 

seguintes limites mínimos do LCR: 

 

Limite 

mínimo 

Período 

0,60 de 1º de outubro de 2015 a 31 

de dezembro de 2015 

0,70 de 1º de janeiro de 2016 a 31 

de dezembro de 2016 

0,80 de 1º de janeiro de 2017 a 31 

de dezembro de 2017 

0,90 de 1º de janeiro de 2018 a 31 

de dezembro de 2018 

1,00 a partir de 1º de janeiro de 

2019 

 

Para as instituições pertencentes a 

conglomerado prudencial, o LCR deve ser 

calculado e observado em bases consolidadas. 



 

Admite-se que: 

 as instituições apresentem LCR abaixo dos 

limites estabelecidos durante períodos 

específicos, de acordo com análise da 

necessidade de liquidez e de utilização dos 

seus ativos líquidos. 

 até 31 de dezembro de 2016, a apuração 

mensal do LCR com os dados do último dia 

útil do mês. 

 

A instituição que apresentar LCR abaixo dos 

limites mínimos estabelecidos durante períodos 

específicos deve informar ao BACEN (que pode 

requerer informações adicionais): 

I - os motivos que levaram o LCR a atingir 

patamar inferior ao limite mínimo e se trata de 

condições idiossincráticas ou de mercado; 

II - em que medida cada uma das condições 

tratadas no inciso I contribuiu para que o LCR 

atingisse patamar inferior ao limite mínimo; 

III - o plano de contingência de liquidez, de que 

trata o art. 5º, inciso V, da Resolução 4.090/12, 

detalhando a disponibilidade de fontes 

contingentes de liquidez; e 

IV - o plano de recuperação de liquidez, que 

inclua previsão do período em que o LCR ficará 

abaixo do mínimo, os fluxos de caixa previstos, 

as medidas adotadas e a adotar, bem como as 

fontes de recursos que se pretende utilizar na 

recomposição do indicador. 

 

Enquanto o LCR permanecer abaixo do limite 

mínimo especificado, deve ser encaminhado 

diariamente ao BACEN relatório detalhado para 

acompanhamento da execução do plano de 

recuperação de liquidez. 

 

O BACEN poderá, em caso de descumprimento 

dos limites mínimos, determinar: 

I - melhorias no gerenciamento do risco de 

liquidez, de que trata a Resolução 4.090/12, no 

plano de contingência de liquidez e no plano de 

recuperação de liquidez; 

II - redução da exposição ao risco de liquidez, 

podendo abranger, entre outras medidas: 

a) venda ou troca de ativos e de passivos; 

b) alteração na composição das captações e 

nas respectivas taxas de remuneração; ou 

c) redução nos desembolsos relacionados à 

concessão de créditos; e 

III - recomposição do valor do LCR, em prazo a 

ser por ele determinado, de forma que o limite 

mínimo do LCR seja cumprido. 

 

O BACEN estabelecerá a metodologia de cálculo 

e os requisitos de divulgação de informações do 

LCR. 

 

Vigência: 01.10.2015 

Revogação: não há 

 

Patrimônio de Referência (PR) 

 

Resolução 4.400, de 27.02.2015 – Metodologia 

para apuração 

Altera disposições da Resolução 4.192/13, que 

trata sobre a metodologia para apuração do 

Patrimônio de Referência (PR). 

 

Anterior - 4.192/13 Atual - 4.400/15 

Art. 4º, §1º  

No capital social 

mencionado na alínea 

“a” do inciso I do 

caput não devem ser 

considerados:  

I - o aumento de capital 

em processo de 

autorização nas 

instituições 

mencionadas no art. 1º, 

com exceção do 

aumento de capital 

realizado por meio de 

incorporação de 

reservas e de sobras ou 

lucros acumulados; e  

II - os depósitos de 

poupança em 

associações de 

poupança e 

empréstimo. 

Art. 4º §1º  

No capital social 

mencionado na alínea 

“a” do inciso I do caput 

não deve ser considerado 

o aumento de capital em 

processo de autorização 

nas instituições 

mencionadas no art. 1º, 

com exceção do 

aumento de capital 

realizado por meio de 

incorporação de reservas 

e de lucros acumulados. 

Art. 4º, §3º  

[...] 

II - ações para as quais 

a instituição tenha 

criado, na emissão, 

expectativa de resgate, 

reembolso, 

amortização, recompra 

ou cancelamento; e  

III - ações que tiveram 

sua compra financiada, 

direta ou indiretamente, 

pela instituição 

emissora ou por 

qualquer entidade do 

conglomerado. 

Art. 4º, §3º  

[...] 

II - ações para as quais a 

instituição tenha criado, 

na emissão, expectativa 

de resgate, reembolso, 

amortização, recompra 

ou cancelamento; 

III - ações que tiveram 

sua compra financiada, 

direta ou indiretamente, 

pela instituição emissora 

ou por qualquer entidade 

do conglomerado; e 

IV - os depósitos de 

poupança em 

associações de poupança 

e empréstimo. 

Art. 25, §2º  

§ 2º O limite 

determinado no caput 

não se aplica às 

cooperativas de crédito. 

Art. 25, §2º  

§ 2º O limite determinado 

no caput não se aplica às 

cooperativas de crédito e 

às associações de 

poupança e empréstimo 

 

Vigência: 27.02.2015 

Revogação: incisos I e II do § 1º do art. 4º da 

Resolução 4.192/13 

 

 

 



Registro de garantias 

 

Resolução 4.399, de 27.02.2015 – Registro de 

garantias  

Altera a ementa e o art. 1º da Resolução 

4.088/12, que passam a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

Ementa: 

Dispõe acerca do registro de informações 

referentes às garantias constituídas sobre 

veículos automotores e imóveis relativas a 

operações de crédito, bem como de informações 

referentes à propriedade de veículos 

automotores objeto de operações de 

arrendamento mercantil. 

 

Art. 1º  As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 

Central do Brasil devem registrar, em sistema de 

registro e de liquidação financeira de ativos 

autorizado pelo Banco Central do Brasil ou em 

sistema mantido por entidade autorizada pelo 

Banco Central do Brasil a exercer a atividade de 

registro de ativos financeiros, as informações 

referentes: 

I - às garantias constituídas sobre veículos 

automotores ou imóveis relativas a operações de 

crédito; e 

II - à propriedade de veículos automotores objeto 

de operações de arrendamento mercantil. 

 

Parágrafo único.  Os sistemas a que se refere o 

caput devem: [...] 

 

Vigência: 27.02.2015 

Revogação: inão há 

 

Circular 3.747, de 27.02.2015 – Condições para 

registro das informações  

Dispõe sobre as condições para registro das 

informações a respeito das garantias constituídas 

sobre imóveis, nos termos da Resolução 

4.088/12, relativas às operações de crédito que 

especifica. 

 

As instituições financeiras e demais instituições 

autorizadas a funcionar pelo BACEN devem 

observar o disposto nesta Circular para fins do 

registro, nos termos da Resolução 4.088/12, das 

informações referentes às garantias constituídas 

sobre imóveis urbanos, exceto terrenos não 

construídos, em operações de crédito 

contratadas a partir da entrada em vigor desta 

Circular. 

 

O registro das referidas garantias aplica-se às 

operações de financiamento para a aquisição de 

imóvel residencial e de empréstimo a pessoa 

natural garantido por imóvel residencial, inclusive 

as operações decorrentes de portabilidade.  O 

registro deve conter, no mínimo, as informações 

relacionadas no art.1º, §1º desta Circular.  

 

Na hipótese de garantia constituída sobre imóvel 

classificado, quanto ao tipo de implantação, 

como isolado, o registro deve conter, 

adicionalmente, as informações relativas à 

topografia do terreno onde estiver localizado o 

imóvel. 

 

O formato das informações deve permitir sua 

conciliação com as remetidas ao Sistema de 

Informações de Crédito (SCR), ainda que essas 

informações não sejam fornecidas ao respectivo 

sistema de forma individualizada. 

 

Vigência: 01.02.2016 

Revogação: inão há 

 

Operações do mercado aberto 

 

Carta Circular 3.692, de 04.02.2015 – 

Procedimentos para a seleção das  

instituições credenciadas como dealers com o 

Demab 

Estabelece os procedimentos para a seleção das 

instituições credenciadas a operar como dealers 

com o Departamento de Operações do Mercado 

Aberto (Demab).  

 

Conjunto de instituições credenciadas 

O conjunto de instituições credenciadas a operar 

como dealers com o Demab é formado por até 

12 instituições financeiras e demais instituições 

autorizadas a funcionar pelo BACEN. 

 

Duas vagas desse conjunto são destinadas a 

corretoras ou distribuidoras independentes, isto 

é, não pertencentes a conglomerado financeiro 

com instituição bancária. 

 

De um mesmo conglomerado financeiro, apenas 

uma instituição – a que obtiver a maior pontuação 

– poderá atuar como dealer. 

 

Datas do credenciamento 

Com base no desempenho semestral, os 

credenciamentos ocorrem nas seguintes datas: 

I - 10 de fevereiro, relativamente ao período de 

avaliação de 10 de agosto do ano anterior a 31 de 

janeiro; e 

II - 10 de agosto, relativamente ao período de 

avaliação de 10 de fevereiro a 31 de julho. 

 

Fatores de avaliação 

As instituições são selecionadas, a cada 

semestre, mediante avaliação de desempenho 

nos seguintes fatores: 

I - instituição candidata: operações definitivas e 

compromissadas com participantes do mercado 

e com o Demab; e 



II - instituição credenciada: relacionamento com o 

Demab, além dos fatores citados no inciso 

anterior. 

 

Para fins do disposto nesta Carta Circular, 

considera-se: 

I - operação definitiva: a compra ou a venda de 

títulos, não decorrente de oferta pública do 

Tesouro Nacional, sem o compromisso de 

revenda ou de recompra; 

II - operação compromissada: a compra ou a 

venda de títulos com o compromisso de revenda 

ou de recompra; 

III - relacionamento com o Demab: a interação da 

instituição com a mesa de operação do Demab; e 

IV - título: qualquer título público federal 

registrado no Sistema Especial de Liquidação e 

de Custódia (Selic). 

 

Os fatores de avaliação têm pesos diferenciados 

segundo a condição da instituição: 

 

Fator de 

avaliação 

Instituição 

Candidata Credenciada 

Operações 

definitivas com 

participantes do 

mercado 

20% 10% 

Operações 

compromissadas 

com 

participantes do 

mercado 

40% 30% 

Operações 

definitivas e 

compromissadas 

com o Demab 

40% 30% 

Relacionamento 

com o Demab 

- 30% 

 

Avaliação das operações 

Somente as operações realizadas em condições 

competitivas serão objeto de avaliação, 

excluídas, sob qualquer hipótese, as que 

apresentem indícios de artificialidade e as 

contratadas com outras instituições do mesmo 

conglomerado financeiro ou com fundos de 

investimento ou entidades similares 

administrados por qualquer instituição integrante 

do referido conglomerado. 

 

Para fins de avaliação, nas operações com 

intermediação, é considerada, também, a 

participação das instituições intermediárias. 

 

As operações definitivas com o Demab e as 

compromissadas em geral têm seus preços 

unitários contratados multiplicados pelo número 

de dias úteis a decorrer até o vencimento do 

título e pelo número de dias úteis do 

compromisso, respectivamente. 

 

Os preços unitários referidos acima são 

computados em dobro nas operações com prazo 

superior ou igual a 60 dias úteis. 

 

Critérios de seleção 

Na seleção das instituições: 

I - são descredenciadas três instituições, sendo 

apenas uma delas corretora ou distribuidora 

independente, com menor pontuação; e 

II - podem ser credenciadas as candidatas mais 

bem classificadas em número que respeite o 

conjunto de 12 dealers, sendo dois deles 

instituições independentes. 

 

Caso não tenha interesse em continuar a ser 

dealer, a instituição credenciada deve se 

manifestar, no último dia útil do período de 

avaliação. 

 

Considera-se candidata a instituição, financeira 

ou qualquer outra autorizada a funcionar pelo 

BACEN, não credenciada que: 

I - não tenha sido descredenciada na avaliação 

em curso por força do disposto no item I acima; 

e 

II - preencha os pré-requisitos para o 

credenciamento, estabelecidos no art. 1º da 

Circular 3.746/15. 

 

Na ocorrência de descredenciamento 

extemporâneo, o Demab decidirá pela 

conveniência de preencher a vaga resultante e, 

se optar por eventual credenciamento, observará 

a regra da candidata mais bem classificada no 

período de avaliação recém-encerrado. 

 

Divulgação de resultados 

O Demab divulgará pela Internet ou informará por 

correio eletrônico, mensalmente, os resultados 

da avaliação de desempenho das instituições 

dealers. 

 

Disposições transitórias e finais 

Até 9 de agosto de 2015, as instituições 

habilitadas a operar com o Demab e com a 

Coordenação-Geral de Operações da Dívida 

Pública (Codip) da Secretaria do Tesouro Nacional 

(STN) serão credenciadas e descredenciadas de 

acordo com os procedimentos estabelecidos no 

Ato Normativo Conjunto 28 do Demab/BCB e da 

Codip/STN, de 6 de fevereiro de 2013. 

 

Vigência: 04.02.2015, produzindo efeitos a partir 

de 10.02.2015 

Revogação: não há 

 

 

 

 



Taxas e índices 

 

Comunicado 27.332, de 27.02.2015 – 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 dezembro 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 março, é de 

0,9009%% 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 março, é de 13,0090% ao 

ano. 

 

Vigência: 01.03.2015 

Revogação: não há 

 

 

CVM 

 

Companhias Abertas 

 

Ofício-Circular CVM/SEP 2, de 26.02.2015 - 

Orientações gerais sobre procedimentos a 

serem observados pelas companhias abertas, 

estrangeiras e incentivadas 

Este Ofício-Circular 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.  

 

O Ofício-Circular contém três capítulos novos em 

relação ao anterior:  

 Orientações Gerais às Companhias 

Incentivadas (Capítulo 10); 

 Plano de Supervisão Baseada em Risco – SBR 

(Capítulo 11); e  

 Boas Práticas a Serem Adotadas pelas 

Companhias Abertas (Capítulo 12). 

 

E ainda, reflete as alterações advindas da 

Instrução 552/14, com exceção das modificações 

realizadas no Formulário de Referência, as quais 

ainda não estão em vigor. 

 

Todas as mudanças realizadas em relação ao 

Ofício-Circular CVM/SEP 01/2014 encontram-se 

marcadas no próprio texto do documento, 

facilitando sua identificação. 

 
Por fim, a CVM recomenda que:  

a) com relação a matérias contábeis, a leitura 

dos Ofícios-Circulares/SNC/SEP, disponíveis 

para consulta no site da CVM;  

b) quanto às melhores práticas de divulgação de 

informações, a consulta aos pronunciamentos 

emitidos pelo CODIM, disponíveis em 

http://www.codim.org.br/; e  

c) no que se refere à regulamentação emitida 

pela CVM, a consulta aos relatórios das 

audiências públicas, no site da CVM.  

 

Vigência: 26.02.2015 

Revogação: não há 

 

Operações com debêntures 

 

Ofício-Circular  CVM/SMI 3, de 04.02.2015 - 

Obrigatoriedade do pré-registro em 

operações com debêntures 

O Ofício-Circular é destinado aos diretores 

responsáveis pela Instrução 505/11.  

 

O objetivo do documento é reforçar a 

obrigatoriedade dos mercados organizados 

exigirem, em seus regulamentos, o pré-registro 

das condições relativas às operações de compra 

e venda definitiva bilateral de debêntures em 

mercado de balcão organizado.  

 

A CVM também ressalta que os Mercados 

Organizados de Valores Mobiliários, na qualidade 

de órgãos auxiliares da CVM, também são 

responsáveis pelo enforcement relativo à regra 

no exercício da atividade de autorregulação.  

 

Vigência: 04.02.2015 

Revogação: não há 

 

 

Outros Normativos 

 

BACEN 

 

Comunicado 27.333, de 27.02.2015 – Divulga a 

criação da grade horária CMP03 e a eliminação 

da grade RCO03, no âmbito do Sistema de 

Transferência de Reservas - STR. 

 

Comunicado 27.323, de 27.02.2015 – Suspende 

os efeitos do inciso I do Comunicado 18.423/09, 

que divulgou os percentuais máximos aceitáveis, 

objeto dos artigos 17 e 18 do Regulamento da 

Custódia de Numerário. 



Carta Circular 3.696, de 25.02.2015 – Divulga 

procedimentos a serem observados para a 

operação de participante em regime de 

contingência no Sistema de Transferência de 

Reservas (STR). 

 

Carta Circular 3.695, de 12.02.2015 – Dispõe 

sobre as informações que devem constar no 

relatório de que trata a Circular 3.646/13 e revoga 

a Carta Circular 3.688/14. O documento 

"Informações sobre o Modelo Interno de Risco 

de Mercado" de que trata o inciso III, do 

Parágrafo Único do art. 30 da Circular .646/13, 

está disponível no Anexo a esta Carta Circular. 

 

Carta Circular 3.694, de 06.02.2015 – Dispõe 

sobre os procedimentos para a remessa das 

informações diárias referentes ao total de 

exposição em ouro, em moeda estrangeira e em 

operações sujeitas à variação cambial e à 

apuração das respectivas parcelas no cálculo dos 

requerimentos mínimos de Patrimônio de 

Referência (PR), de Nível I e de Capital Principal e 

de Capital Adicional, de que tratam as 

Resoluções 3.488/07 e 4.193/13, e a Circular 

3.742/15, e dá outras providências. 

 

Carta Circular 3.693, de 05.02.2015 – Divulga 

procedimentos a serem observados para a 

abertura de conta Reservas Bancárias e de Conta 

de Liquidação, de que trata a Circular 3.438/09. 

 

Comunicado 27.198, de 03.02.2015 – Define os 

procedimentos a serem observados no dia 18 de 

fevereiro de 2015 (quarta-feira de cinzas), 

relativamente à apuração da taxa de câmbio 

real/dólar divulgada pelo BACEN (PTAX). 
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