
              

              

          

 

Janeiro de 2015 

 

 

BACEN 

 

Recolhimento compulsório 

 

Circular 3.745, de 23.01.2015 – Deduções 

O cumprimento da exigibilidade de recolhimento 

compulsório sobre recursos à vista de que trata a 

Circular 3.632/13, poderá ser efetuado com 

dedução do valor correspondente ao saldo 

devedor atualizado, verificado no último dia útil 

do período de cálculo, dos financiamentos, 

concedidos a partir de 1º de janeiro de 2015, que 

repliquem os seguintes critérios estabelecidos na 

norma editada pelo Conselho Monetário Nacional 

(CMN) que estabelece as condições para 

contratação dos financiamentos passíveis de 

subvenção econômica de que trata a Lei 

12.096/09: 

I - beneficiários; 

II - itens financiáveis; e 

III - taxas de juros ao beneficiário final. 

 

A dedução do valor de que trata o parágrafo 

anterior: 

 

 

 

 

 

 está limitada a 20% da exigibilidade apurada 

na forma do art. 4º da Circular 3.632/13; 

 está restrita às instituições independentes ou 

integrantes de conglomerado financeiro que 

apresentaram, relativamente ao mês de abril 

de 2014, valor de Patrimônio de Referência 

(PR), Nível I, apurado na forma estabelecida 

pela Resolução 4.192/13, superior a 

R$3.000.000.000,00 (três bilhões de reais); e 

 poderá ser efetuada pela instituição financeira 

enquanto de posse dos referidos 

financiamentos, contabilizados em seu ativo. 

 

O cumprimento da exigibilidade de recolhimento 

compulsório sobre recursos à vista também 

poderá ser efetuado com dedução do valor 

correspondente ao saldo devedor atualizado, 

verificado no último dia útil do período de cálculo, 

dos financiamentos, concedidos entre 21 de 

dezembro de 2012 e 31 de dezembro de 2014, 

que repliquem os critérios indicados 

anteriormente, estabelecidos no âmbito dos 

subprogramas de que tratam os arts. 1º e 2º da 

Resolução 4.170/12. 
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A dedução de que trata o primeiro parágrafo, será 

considerada: 

 para as instituições do grupo "A" de que trata 

o art. 9º da Circular 3.632/13, a partir do 

período de cálculo compreendido entre 29 de 

dezembro de 2014 e 9 de janeiro de 2015, 

cujo período de movimentação teve início em 

14 de janeiro de 2015; e 

 para as instituições do grupo "B" de que trata 

o art. 9º da Circular 3.632/13, a partir do 

período de cálculo compreendido entre 22 de 

dezembro de 2014 e 2 de janeiro de 2015, 

cujo período de movimentação teve início em 

7 de janeiro de 2015. 

 

Vigência: 23.01.2015 

Revogação: Circular 3.622/12 

 

Patrimônio de Referência (PR), de Nível I e de 

Capital Principal 

 

Circular 3.742, de 08.01.2015 – Remessa de 

informações  

Dispõe sobre a remessa de informações diárias 

referentes ao total de exposição em ouro, em 

moeda estrangeira e em operações sujeitas à 

variação cambial, de que trata a Resolução 

3.488/07, e às parcelas relativas ao risco de 

mercado dos ativos ponderados pelo risco 

(RWA), de que trata a Resolução 4.193/13.  

 

As instituições financeiras e demais instituições 

autorizadas a funcionar pelo BACEN devem 

elaborar e remeter informações diárias relativas: 

 à exposição em ouro, em moeda estrangeira 

e em operações sujeitas à variação cambial; 

 à parcela RWAMINT do montante RWA; e 

 à parcela RWAMPAD do montante RWA e 

seus componentes, RWAJUR1, RWAJUR2, 

RWAJUR3, RWAJUR4, RWAACS, RWACOM 

e RWACAM. 

 

Ficam dispensadas da remessa das referidas 

informações: 

I - as cooperativas de crédito; 

II - as agências de fomento; 

III - as sociedades de crédito, financiamento e 

investimento; 

IV - as associações de poupança e empréstimo; 

V - as sociedades de crédito imobiliário; 

VI - as companhias hipotecárias; e 

VII - as instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN, 

à exceção dos bancos e da Caixa Econômica 

Federal, não relacionadas nos itens anteriores, 

cuja parcela RWAMPAD do montante RWA, nos 

trinta dias úteis imediatamente anteriores à 

respectiva data-base, seja inferior a R$30 milhões 

e a 0,5 (cinco décimos) do PR, definido nos 

termos da Resolução 4.192/13. 

 

A dispensa a que se refere o item VII depende 

de comunicação ao Departamento de 

Monitoramento do Sistema Financeiro (Desig), 

voltando a ser obrigatória a remessa das 

informações quando deixarem de ser observadas 

as condições mencionadas. 

 

Fica atribuída ao diretor de que trata o art. 14 da 

Resolução 4.193/13, a responsabilidade pelo 

cumprimento do disposto nesta Circular. 

 

Vigência: 08.01.2015 

Revogação: Circular 3.399/08 

 

Depósito centralizado 

 

Circular 3.743, de 08.01.2015 – Regulamento  

Aprova o Regulamento anexo à esta Circular, que 

disciplina as atividades de registro e de depósito 

centralizado de ativos financeiros, de que tratam 

os artigos 22 a 29 da Lei 12.810/13, e a 

constituição de gravames e de ônus sobre ativos 

financeiros depositados, de que trata o art. 63-A 

da Lei 10.931/04. 

 

As entidades que exercem as atividades de 

registro e de depósito centralizado de ativos 

financeiros na data da entrada em vigor desta 

Circular deverão submeter seu regulamento ao 

Departamento de Operações Bancárias e de 

Sistema de Pagamentos (Deban) em até 90 dias, 

contados a partir da data de publicação desta 

Circular, com vistas à análise da sua adequação 

ao disposto no Regulamento. 

 

Vigência: 08.01.2015 

Revogação: não há 

 

Operações do mercado aberto 

 

Circular 3.746, de 27.01.2015 – 

Credenciamento de instituições  

Dispõe sobre as instituições credenciadas a 

operar como dealers com o Departamento de 

Operações do Mercado Aberto (Demab).  

 

Constituem pré-requisitos para o credenciamento 

de instituição para operar como dealer com o 

Departamento de Operações do Mercado Aberto 

(Demab): 

I - patrimônio de referência de, pelo menos, 

R$26.250.000,00; 

II - elevado padrão ético de conduta nas 

operações realizadas no mercado financeiro; e 

III - inexistência de restrição que, a critério do 

BACEN, desaconselhe o credenciamento. 

 

As instituições credenciadas a operar como 

dealers com o Demab serão selecionadas 

mediante avaliação de desempenho que, 



realizada com periodicidade não superior a doze 

meses, levará em consideração, 

primordialmente, suas operações com títulos 

públicos federais registrados no Sistema Especial 

de Liquidação e de Custódia (Selic). 

 

A avaliação de desempenho compreenderá 

unicamente operações realizadas em condições 

competitivas, excluindo as contratadas com 

instituições do mesmo conglomerado financeiro 

ou com fundos de investimento financeiro, ou 

entes congêneres, administrados por qualquer 

instituição integrante do referido conglomerado. 

 

Relativamente às instituições integrantes de um 

mesmo conglomerado financeiro, apenas a que 

obtiver melhor pontuação poderá ser credenciada 

a operar como dealer. 

 

As instituições que já se encontram habilitadas a 

operar como dealer também sujeitar-se-ão à 

avaliação de desempenho, podendo daí resultar 

seu descredenciamento. 

 

O credenciamento de instituição para operar 

como dealer, nos termos desta Circular, é 

conferido em caráter precário, podendo o 

BACEN, a qualquer tempo, excluí-la do grupo de 

dealers, credenciando ou não outra instituição. 

 

Toda instituição credenciada a operar como 

dealer, nos termos desta Circular, deverá: 

 ter participação ativa e equilibrada nas 

operações realizadas pelo Demab; 

 conceder atenção prioritária aos contatos, de 

rotina ou especiais, do Demab; 

 manter o Demab constantemente informado 

a respeito de ocorrências que, direta ou 

indiretamente, possam ter reflexos no 

mercado financeiro; 

 fornecer ao Demab, diariamente ou sempre 

que solicitadas, informações sobre suas 

atividades operacionais e análises 

conjunturais, assegurando-se a tais 

informações tratamento confidencial, na 

forma da lei; e 

 difundir as atuações da mesa de operação do 

Demab às demais instituições do mercado. 

 

Outros normativos relacionados ao tema: 

 

 Ato Normativo Conjunto 30, de 30.01.2015 

– Dispõe sobre as instituições dealers da 

Coordenação-Geral de Operações da Dívida 

Pública e do Departamento de Operações do 

Mercado Aberto. 

 

 Decisão Conjunta 19, de 27.01.2015 - 

Dispõe sobre as instituições dealers do Banco 

Central do Brasil e da Secretaria do Tesouro 

Nacional. 

 

Vigência: 27.01.2015, produzindo efeitos a partir 

de 10.08.2015. 

Revogação: não há 

 

Taxas e índices 

 

Comunicado 27.133, de 21.01.2015 – 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 12,25% ao ano, a partir de 22 de janeiro 

de 2015. 

 

Vigência: 22.01.2015 

Revogação: não há 

 

Comunicado 27.176, de 30.01.2015 – 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 fevereiro, é de 

1,0095% 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 fevereiro, é de 13,1306% ao 

ano. 

 

Vigência: 01.02.2015 

Revogação: não há 

 

 

CVM 

 

Custodiantes de valores mobiliários 

 

Ofício-Circular CVM/SMI 1/2015, de 

08.01.2015 - Adaptação de custodiantes de 

valores mobiliários à Instrução CVM 542/13 

Este Ofício-Circular tem o objetivo de reforçar a 

obrigatoriedade de adaptação dos custodiantes 

registrados (inclusive na forma do § 1º do art. 21 

da referida norma), ou cujo pedido esteja 

protocolizado na Autarquia, ao disposto na 

Instrução CVM 542/13 até dezembro de 2015. 

 



O Ofício traz o cronograma para o processo de 

adaptação dos custodiantes, conforme abaixo: 

 

Data limite 

ou período 

Documento do Anexo 5 da 

ICVM 542 

Até 

27/2/2015 

  

  

  

a) Designação da empresa de 

auditoria e declaração de 

independência (art. 1º, inciso 

IX)* 

b) Contrato Social ou Estatuto 

Social vigente (art. 1º, inciso 

II)** 

c) Organograma funcional (art. 

1º, inciso IV) 

d) Relação de empresas – 

participação societária (art. 1º, 

inciso VII) 

De 1º a 

31/5/2015 

  

  

  

e) Atualização cadastral (ICVM 

510) 

f) Nome e qualificação dos 

representantes legais (art. 1º, 

inciso V) 

g) Cópia da ata da reunião que 

designou os diretores (art. 1º, 

inciso VI) 

h) Encaminhamento de relatório 

Tipo 1 (art. 1º, inciso X) 

Até 

31/7/2015 

  

  

i) Documento de capacidade 

(art. 1º, inciso III) 

j) Modelo de contrato de 

prestação de serviços de 

custódia (art. 1º, inciso VIII) 

k) Descrição detalhada dos 

meios utilizados e a 

infraestrutura dedicada pelo 

custodiante para a prestação de 

informações ao investidor ou 

emissor (art. 13) 

Até 

30/4/2016 

l) Encaminhamento do primeiro 

relatório Tipo 2 referente ao 

exercício de 2015 (art. 1º, inciso 

X) 

 

*A previsão para a designação da empresa de auditoria 

na primeira etapa do cronograma se deve à 

necessidade de viabilizar a elaboração e entrega, à 

CVM em 30/4/2016 (item “l” do cronograma) do 

Relatório Tipo 2 do exercício de 2015, sobre um 

período o mais abrangente possível desse exercício. 

 

**Aplicável aos custodiantes registrados nos termos 

da Instrução CVM 89/88. Para os custodiantes 

registrados nos termos da Instrução CVM 542/2013 

deverá ser enviado, apenas se for o caso, a atualização 

vigente do documento já anteriormente entregue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A entrega da documentação deverá ser 

eletrônica, por meio de upload no sistema 

CVMWEB, disponível no site da CVM 

(www.cvm.gov.br). 

 

O Ofício contempla ainda orientações e 

esclarecimentos relacionados aos documentos a 

serem remetidos. 

 

A CVM esclarece que o processo de adaptação 

dos custodiantes às disposições da Instrução 

CVM 542/2013 não se limita ao cumprimento do 

cronograma informado, na medida em que a 

Instrução estabeleceu algumas novas obrigações 

para os custodiantes, dentre as quais destacam-

se: 

 Regras, procedimentos e controles internos 

(art. 15): documento que será exigível a partir 

de janeiro de 2016. 

 

 Relatório de Auditoria Interna (art. 17, inciso I, 

alíneas “a”, “b” e “c”): embora a CVM 

incentive a produção do relatório relativo ao 

ano de 2015 (ou seja, a ser apresentado em 

2016), o relatório da auditoria interna somente 

será exigido a partir de 2016. Dessa forma, o 

primeiro relatório deverá ser apresentado até 

28 de abril de 2017. 

 

 Estrutura de auditoria interna (art. 19): 

custodiantes deverão ter estruturado até 

dezembro de 2015 uma área de auditoria 

interna compatível com os serviços que 

prestem, considerando o público atendido 

pelo custodiante, os volumes mantidos em 

custódia, a celebração de contratos com 

terceiros, e os demais aspectos operacionais 

e estruturais relevantes relativos à prestação 

do serviço. 

 

 Relatório do auditor independente (art. 17, 

inciso II): o primeiro relatório Tipo 2, na forma 

da NBC TO 3402, deve ser entregue até o 

último dia útil de abril de 2016, com 

referência sobre o máximo período possível 

relativo ao exercício de 2015 (ao menos, de 

março em diante, dado o item “a” do 

cronograma previsto no Ofício). 

 

A CVM alerta que o descumprimento do 

cronograma implicará o cancelamento do 

credenciamento da instituição para os serviços 

de custodiante de valores mobiliários, observado, 

em qualquer caso, o direito de recurso previsto 

na Deliberação CVM 463/03. 

 

Vigência: 08.01.2015 

Revogação: não há 

 

 

 

http://www.cvm.gov.br/


Escrituradores de valores mobiliários 

 

Ofício-Circular CVM/SMI 2/2015, de 

23.01.2015 - Adaptação de escrituradores de 

valores mobiliários à ICVM 543/13 

Orienta os  escrituradores de valores mobiliários 

com relação à necessidade de adaptação da 

Instrução CVM 543/13, que deve ser realizada 

até dezembro de 2015.  

 

O Ofício traz o cronograma para o processo de 

adaptação dos custodiantes, conforme abaixo: 

 

Data limite 

ou período 

Documento do Anexo 6 da 

ICVM 543 

Até 27/2/2015  

  

a) Contrato Social ou Estatuto 

Social vigente (art. 1º, inciso II) 

b) Organograma funcional (art. 

1º, inciso IV) 

c)  Designação da empresa de 

auditoria e declaração de 

independência (art. 1º, inciso 

VIII)* 

De 1º a 

31/5/2015 

  

  

  

d) Atualização cadastral (ICVM 

510) 

e) Nome e qualificação dos 

representantes legais (art. 1º, 

inciso V) 

f) Cópia da ata de reunião 

eleição dos diretores (art. 1º, 

inciso VI) 

g) Encaminhamento de 

relatório Tipo 1 (art. 1º, inciso 

IX) 

Até 31/7/2015 

  

  

h) Documento de capacidade 

(art. 1º, inciso III) 

i) Modelo de contrato de 

prestação de serviços de 

escrituração (art. 1º, inciso VII) 

j) Procedimentos para 

prestação de informações ao 

investidor sempre que os 

valores mobiliários não forem 

objeto de depósito 

centralizado (art. 26 da ICVM 

543/13) 

Até 30/4/2016 

k) Encaminhamento do 

primeiro relatório Tipo 2, 

referente ao exercício de 2015 

(artigo 29, II, da ICVM 543/13) 

 

*A previsão para a designação da empresa de auditoria 

na primeira etapa do cronograma se deve à 

necessidade de viabilizar a elaboração e entrega, à 

CVM em 30/4/2016 (item “l” do cronograma) do 

Relatório Tipo 2 do exercício de 2015, sobre um 

período o mais abrangente possível desse exercício. 

 

 

 

 

 

A entrega da documentação deverá ser 

eletrônica, por meio de upload no sistema 

CVMWEB, disponível no site da CVM 

(www.cvm.gov.br). 

 

O Ofício contempla ainda orientações e 

esclarecimentos relacionados aos documentos a 

serem remetidos. 

 

A CVM esclarece que o processo de adaptação 

dos custodiantes às disposições da Instrução 

CVM 542/2013 não se limita ao cumprimento do 

cronograma informado, na medida em que a 

Instrução estabeleceu algumas novas obrigações 

para os custodiantes, dentre as quais destacam-

se: 

 

 Regras, procedimentos e controles internos 

(art. 27): documento será exigível a partir de 

janeiro de 2016.  

 

 Relatório de compliance (art. 29, inciso I): 

embora a CVM incentive a produção do 

relatório relativo ao ano de 2015 

(apresentação em 2016), o relatório da 

auditoria interna somente será exigido a partir 

de 2016. Dessa forma, o primeiro relatório 

deverá ser apresentado até 28 de abril de 

2017.  

 

 Estrutura de auditoria interna (art. 30): os 

escrituradores deverão ter estruturado até 

dezembro de 2015 uma área de auditoria 

interna compatível com os serviços que 

prestem, considerando, dentre outros, os 

valores mobiliários escriturados, o público 

atendido pelo escriturador, os volumes 

escriturados, e a celebração de contratos com 

terceiros. 

  

 Relatório do auditor independente (art 29, 

inciso II): o primeiro relatório Tipo 2, na forma 

da NBC TO 3402, deve ser entregue até o 

último dia útil de abril de 2016, com 

referência sobre o máximo período possível 

relativo ao exercício de 2015 (ao menos, de 

março em diante, dado o item “a” do 

cronograma previsto no item 2 deste Ofício 

Circular). 

 

A CVM alerta que o descumprimento do 

cronograma implicará o cancelamento do 

credenciamento da instituição para os serviços 

de escriturador de valores mobiliários, observado, 

em qualquer caso, o direito de recurso previsto 

na Deliberação CVM 463/03. 

 

Vigência: 23.01.2015 

Revogação: não há 

 

 

http://www.cvm.gov.br/


Companhias incentivadas 

 

Instrução CVM 556, de 22.01.2015 – Regime 

informacional 

Esta Instrução altera a Instrução CVM 265/97, 

que trata do registro de sociedades beneficiárias 

de recursos oriundos de incentivos fiscais, e a 

Instrução CVM 427/06, que dispõe sobre o 

cancelamento de ofício e a suspensão do registro 

desse tipo de sociedade. 

 

O principal objetivo da nova norma é modernizar 

o regime informacional das companhias 

incentivadas, de forma a aprimorar a capacidade 

de supervisão da CVM e facilitar o seu acesso 

pelo público investidor. Mais especificamente, as 

companhias desta categoria passarão a enviar 

informações eventuais e periódicas por meio de 

sistema eletrônico disponível na página da CVM 

na rede mundial de computadores. 

 

Além disso, fica reduzido de três anos para 12 

meses, o prazo a partir do qual o atraso no envio 

de informações enseja a suspensão do registro 

das companhias incentivadas. 

 

Vigência: 22.01.2015 

Revogação: incisos III e V do art. 12 da Instrução 

CVM 265/97. 

 

Fundo Garantidor de Parcerias Público-

Privadas - FGP 

 

Instrução 557, de 27.01.2015 - Nova regra para 

divulgações  

Esta Instrução altera dispositivos da Instrução 

CVM 426/05, que dispõe sobre a administração 

de carteira de valores mobiliários do Fundo 

Garantidor de Parcerias Público-Privadas (FGP).  

 

As alterações tiveram como principais objetivos:  

 Redução do custo de manutenção do FGP; e  

 Alinhamento de sua regulação com a dos 

demais fundos de investimento, para os quais 

a divulgação das demonstrações financeiras 

ocorre por meios eletrônicos.  

 

As alterações eliminam a necessidade de 

publicação das informações periódicas do Fundo 

em jornal de grande circulação, exigindo, 

contudo, a divulgação na página do administrador 

na internet.  

 

Na mesma linha, a divulgação de ato ou fato 

relevante relativo à carteira do FGP também 

passa a ser realizada por meio da página do 

administrador do fundo na internet.  

 

Vigência: 27.01.2015 

Revogação: não há 

 

Outros Normativos 

 

BACEN 

 

Comunicado 27.170, de 29.01.2015 – Comunica 

procedimentos e prazos para a versão 4.06, 

ordinária, do Catálogo de Serviços do SFN. 

 

Comunicado 27.115, de 14.01.2015 – Divulga os 

sistemas em funcionamento no âmbito do 

Sistema de Pagamentos Brasileiro. 

 

Circular 3.744, de 20.01.2015 – Divulga a 

amostra de que trata o art. 1º da Resolução 

3.354/06, com a redação conferida pela 

Resolução 4.240/13, para fins de cálculo da Taxa 

Básica Financeira (TBF) e da Taxa Referencial 

(TR). 

 

Carta Circular 3.691, de 13.01.2015 – Altera as 

Instruções de Preenchimento dos documentos 

de códigos 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 3.690, de 12.01.2015 – Divulga 

relação das instituições financeiras pertencentes 

ao "Grupo A" e ao "Grupo B", para fins do 

recolhimento compulsório sobre recursos à vista. 

 

CVM 

 

Ofício-Circular CVM/SEP 001/2015, de 

30.01.2015 – trata da migração do Sistema IPE 

para a plataforma do Sistema Empresas.NET - 

versão 8.0.  

 

Ofício-Circular CVM/SMI/SIN 001/2015, de 

08.01.2015 – traz esclarecimentos relativos aos 

arts. 7º e 7º-A da Instrução CVM 301/99 e tem 

como objetivo informar aos participantes do 

mercado que a Declaração Negativa deve ser 

encaminhada por meio do Siscoaf, sistema do 

Conselho de Controle de Atividades Financeiras 

(COAF), até 31/1/2015, caso estes responsáveis 

não tenham realizado nenhuma comunicação 

suspeita na data prevista anteriormente (de 

01/01/2014 a 31/12/2014). 
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