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§ 3º O saldo de recolhimento a ser remunerado, conforme o caput, 
está limitado ao menor entre os seguintes valores: 

I - da exigibilidade subtraída das deduções previstas nos arts. 11 e 
11-A desta Circular; 

II - da exigibilidade multiplicada pelo percentual de: 
a) 50% (cinquenta por cento), a partir dos períodos de cálculo e de 
cumprimento com início, respectivamente, em 4 e 15 de agosto  
de 2014; 
b) 100% (cem por cento), a partir dos períodos de cálculo e 
cumprimento com início, respectivamente, em 10 e 21 de agosto 
de 2015. 

BACEN
 
Recolhimento compulsório 
Circular 3.712, de 24.07.2014 – Recolhimento compulsório 
sobre recursos à vista e a prazo

Altera a Circular 3.622/12, que dispõe sobre o cumprimento 
da exigibilidade de recolhimento compulsório sobre recursos 
à vista e a Circular 3.569/11, que define as regras do 
recolhimento compulsório sobre recursos a prazo. 

As principais alterações promovidas estão descritas a seguir.

Redução do valor do Patrimônio de Referência Nível I, de 
R$ 6 bilhões para R$ 3 bilhões, das instituições elegíveis 
para utilizar financiamentos concedidos nos termos da 
Resolução 4.170/12, para fins de redução da exigibilidade 
sobre recursos à vista, ampliando o número de bancos 
que poderão lançar mão de parte (até 20%) de seus 
recolhimentos compulsórios sobre depósitos à vista para 
empréstimos e financiamentos que sejam enquadráveis no 
PSI – Programa de Sustentação do Investimento do BNDES.

Com relação ao saldo de encerramento diário da conta de 
recolhimento no BACEN a ser remunerado, o § 3º do art. 10º 
que trata dos limites passa a vigorar com a seguinte redação:

Os dispositivos que tratam da dedução do valor do 
recolhimento da exigibilidade sobre recursos a prazo, passam 
a vigorar com as seguintes alterações:
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• Letras Financeiras: para fins de dedução, passa a 
considerar a aquisição de Letras Financeiras realizada até 
25 de julho de 2014, observado o disposto no art. 34 da Lei 
4.595/64.

• Instituições elegíveis:  são consideradas elegíveis, 
na condição de cedentes, vendedoras, depositárias ou 
emissoras, as instituições financeiras independentes e 
instituições financeiras integrantes de conglomerados 
financeiros que apresentarem, relativamente ao mês de 
dezembro de 2013, valor de Patrimônio de Referência (PR), 
Nível I, apurado na forma estabelecida pela Resolução 
4.192/13, inferior a R$3.500.000.000,00 (três bilhões e 
quinhentos milhões de reais).

• Limite de dedução de aquisições de ativos:  a soma 
das aquisições de ativos de uma mesma instituição 
independente ou das instituições de um mesmo 
conglomerado financeiro está limitada, para fins de 
dedução, ao maior entre os seguintes valores: 50% 
(cinquenta por cento) do valor do PR, Nível I, relativo 
ao mês de dezembro de 2013, da instituição financeira 
independente ou do conglomerado financeiro ao qual 
pertença a instituição, na condição de cedente, vendedora, 
emissora ou depositária.

• Fator de multiplicação: as aquisições das operações 
relacionadas abaixo, efetivadas de 14 de setembro de 2012 
a 25 de julho de 2014, serão computadas com o fator de 
multiplicação de 1,2:

a) operações de crédito originadas na instituição 
financeira cedente e registradas na rubrica contábil COSIF 
3.1.0.00.00-0 Classificação das Carteiras de Crédito, 
admitida a coobrigação do cedente; e

b) aquisições de Letras Financeiras mencionadas 
anteriormente.

Os novos critérios de elegibilidade relacionados acima aplicam-
se às operações realizadas a partir de 28 de julho de 2014.

Adicionalmente, as instituições financeiras sujeitas ao 
recolhimento poderão também deduzir, do valor a ser 
recolhido, o saldo das operações para financiamento e 
arrendamento mercantil de motocicletas contratadas a 
partir de 14 de setembro de 2012 e o saldo das operações 
de crédito para financiamento e arrendamento mercantil de 
automóveis e de veículos comerciais leves contratadas a partir 
de 28 de julho de 2014, desde que contabilizadas em seu ativo 
e atendidos os demais critérios previstos no art. 11-A.

Vigência: 25.07.2014 
Revogação: não há

Requerimento mínimo de capital 
Circular 3.711, de 24.07.2014 – Exposições ao risco de crédito

Altera a Circular 3.644/13, que estabelece os procedimentos 
para o cálculo da parcela dos ativos ponderados pelo 
risco (RWA) referente às exposições ao risco de 
crédito sujeitas ao cálculo do requerimento de capital 
mediante abordagem padronizada (RWACPAD). 

Com base nos novos dispositivos, passam a ser 
consideradas como exposições de varejo sujeitas 
ao Fator de Ponderação de Risco – FPR de 75%, 
operações cujo somatório das exposições correntes 
com uma mesma contraparte seja inferior a:

a) R$600.000,00 (seiscentos mil reais), quando a 
contraparte for pessoa natural; ou

b) R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), 
quando a contraparte for pessoa jurídica de direito privado 
de pequeno porte.

O capital adicional requerido nas operações de crédito 
em função do prazo original de contratação passa a ser 
referenciado no prazo efetivo de vencimento residual, que 
corresponde ao maior período possível para completa 
liquidação da obrigação pela contraparte, incluindo 
qualquer período de carência. Vide tabela a seguir.

Exposições pessoa natural

Modalidade 
operação

Anterior – Circular 
3.644/13

Atual – Circular 
3.711/14

FPR – 150%

Crédito pessoal 
não consignado e 
financiamento

Contratado a partir 
de 6 de dezembro de 
2010, ou renegociado 
a partir de 11 de 
novembro de 2011, 
com prazo contratual 
superior a 36 meses.

Contratado a partir 
de 6 de dezembro de 
2010, ou renegociado 
a partir de 11 de 
novembro de 2011, 
com prazo efetivo de 
vencimento residual 
superior a 36 (trinta e 
seis) meses.

Crédito consignado Contratado ou 
renegociado a partir 
de 11 de novembro 
de 2011, com prazo 
contratual superior a 
sessenta meses.

Contratado ou 
renegociado a partir 
de 6 de dezembro 
de 2010, com prazo 
contratual superior a 
sessenta meses.

Financiamento 
para aquisição de 
veículo automotor

Com prazo contratual 
superior a sessenta 
meses contratado 
a partir de 6 de 
dezembro de 2010.

Com prazo efetivo de 
vencimento residual 
superior a sessenta 
meses, contratado 
a partir de 6 de 
dezembro de 2010.
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Art. 1º [...]

§ 2º  Estão isentos da exigência de registro os títulos e valores 
mobiliários emitidos por uma mesma instituição, em uma mesma 
data, em favor de um mesmo detentor, cujo somatório seja inferior a 
R$5.000,00 (cinco mil reais).

§ 3º  A isenção de que trata o § 2º deste artigo não se aplica aos 
títulos ou valores mobiliários objeto de compra, de venda ou de 
empréstimo.

§ 4º  As operações de compra, de venda e de empréstimo de 
títulos e de valores mobiliários devem ser registradas no mesmo 
dia de contratação da operação, exceto no caso de operação 
compromissada realizada entre instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil e seus clientes detentores de contas 
de depósito.

Modalidade 
operação

Anterior – Circular 
3.644/13

Atual – Circular 
3.711/14

FPR – 150%

Arrendamento 
mercantil financeiro 
de veículo automotor

Com prazo contratual 
superior a sessenta 
meses contratado 
a partir de 6 de 
dezembro de 2010.

Com prazo efetivo de 
vencimento residual 
superior a sessenta 
meses, contratado 
a partir de 6 de 
dezembro de 2010.

FPR – 300%

Crédito pessoal não 
consignado, sem 
destinação específica

Com prazo contratual 
superior a sessenta 
meses, excluídas 
as operações de 
crédito consignado, 
contratadas ou 
renegociadas com 
pessoas naturais 
a partir de 11 de 
novembro de 2011.

Com prazo efetivo de 
vencimento residual 
superior a sessenta 
meses, contratadas 
ou renegociadas com 
pessoas naturais 
a partir de 11 de 
novembro de 2011.

Vigência: 25.07.2014 
Revogação: parágrafo único do art. 28 da Circular 3.644/13

Instrumento de pagamento 
Circular 3.710, de 21.07.2014 – Transferência Eletrônica

Esta Circular altera os arts. 3º e 4º da Circular 3.115/02, 
que tratam da Transferência Eletrônica Disponível (TED). 
As alterações têm por objetivo o que aprimoramento das 
condições para emissão, liquidação e devolução das ordens 
de Transferência Eletrônica Disponível – TED.

As principais alterações estão destacadas a seguir.

Anterior – Circular 3.115/02 Atual –  Circular 3.710/14

Art. 3º [...]
§ 1º Apenas os bancos 
comerciais, os bancos múltiplos 
com carteira comercial, a 
Caixa Econômica Federal e as 
cooperativas de crédito podem: 
I - executar TED emitida 
por cliente envolvendo 
diferentes titularidades; e 
II - receber TED, remetida 
por conta de instituição, para 
crédito em conta de cliente. 

Art. 3º  [...]
§ 1º  As instituições mencionadas 
no caput deverão observar a 
compatibilidade da emissão 
da transferência de fundos 
objeto da TED com os negócios 
abrangidos pela autorização 
de funcionamento que lhes foi 
concedida pelo Banco Central 
do Brasil, respeitadas, ainda, 
eventuais restrições inerentes ao 
seu ramo de atividade.

Anterior – Circular 3.115/02 Atual –  Circular 3.710/14

Art. 3º [...]
§ 4º A reversão na forma do 
Parágrafo 3º deve ser efetuada 
imediatamente após a instituição 
destinatária tomar conhecimento 
da transferência de fundos.

Art. 3º [...]
§ 4º  A partir de 11 de maio 
de 2015, a reversão da 
transferência de fundos, na 
forma do inciso I do § 3º e nos 
casos de descumprimento do 
estabelecido nos incisos I e II 
do § 2º, deve ser efetuada em 
até 60 (sessenta) minutos após 
a correspondente liquidação 
interbancária, observada a grade 
horária de funcionamento do 
respectivo sistema de liquidação 
de transferência de fundos.

Vigência: 22.07.2014 
Revogação: Carta Circular 3.569/12 e Circular 3.122/02

Títulos e valores mobiliários 
Circular 3.709, de 17.07.2014 – Registro 
de títulos e valores mobiliários

Altera a Circular 3.282/05, que estabelece prazo para o registro 
de títulos e valores mobiliários e dispõe sobre a remessa 
de informações pelos sistemas de registro e de liquidação 
financeira, nos termos previstos na Resolução 3.272/05.

Os arts. 1º e 2º da Circular 3,282/05 passam a vigorar com a 
seguinte redação:
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Art. 2º  [...]
I - relativas a emissão, aceite, garantia ou compromissos de resgate 
antecipado: código de registro, identificação do título ou valor 
mobiliário, número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica (CNPJ) da instituição emissora ou contratante, natureza do 
detentor, número de inscrição no CNPJ ou no Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF) do detentor, tipo da operação, data de emissão ou de 
contratação, data de registro, vencimento, valor, forma e condições 
de remuneração, compromisso de resgate antecipado e parâmetros 
e condições do resgate antecipado; e
II - relativas a resgates antecipados e demais negociações: 
identificação do título ou valor mobiliário, número de inscrição no 
CNPJ da instituição emissora ou contratante, natureza do vendedor e 
do comprador, número de inscrição no CNPJ ou no CPF do vendedor 
e do comprador, tipo, data e valor da operação e, no caso de operação 
compromissada, informações adicionais sobre suas características.
[...]

§ 2º  O leiaute dos relatórios contendo as informações previstas 
neste artigo será definido pelo Departamento de Monitoramento 
do Sistema Financeiro (Desig), em conjunto com as entidades 
administradoras de sistemas de registro e de liquidação financeira.

[...]

§ 4º  O código gerado por ocasião do registro de que trata o caput, 
inciso I, deve ser único em cada sistema de registro e de liquidação 
financeira, capaz de identificar o título ou valor mobiliário em cada 
evento objeto de registro.

§ 5º  O registro das negociações de que trata o caput, inciso II, deve 
conter sua sequência histórica, incluindo, no mínimo, a identificação 
dos titulares e os valores e condições de negociação.

Art. 2º-A  As instituições financeiras e demais instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem informar mensalmente 
à entidade administradora do sistema de registro e de liquidação 
financeira de que trata a Resolução nº 3.272, de 2005, até o terceiro 
dia útil de cada mês, o valor nominal atualizado, referente ao último dia 
útil do mês anterior, dos títulos e valores mobiliários nela registrados.

Parágrafo único.  A remessa de informação é dispensada quando 
o valor de que trata o caput for apurado automaticamente pela 
entidade administradora do sistema de registro e de liquidação 
financeira, desde que autorizado pelas respectivas instituições 
emissoras ou contratantes.

Art. 21  Aplicam-se a esta Instrução, no que couber, as disposições 
constantes da norma que trata das ofertas públicas de distribuição, 
em especial, no que se refere a:
I - prazos de análise de registro;
II  - responsabilidades do ofertante e da instituição líder da distribuição; 
III - deferimento ou indeferimento do registro; e
IV - suspensão ou cancelamento do registro de distribuição.

Art. 17-A  A subscrição ou aquisição dos certificados de potencial 
adicional de construção objeto de oferta pública de distribuição deverá 
ser realizada no prazo máximo de 2 (dois) anos, contado da data de 
divulgação do Anúncio de Início de Distribuição.

Adicionalmente, a Circular 3.282 fica acrescida do art. 2º-A, com 
a seguinte redação:

Esta Circular dispõe ainda que o registro das operações, de 
que trata o art. 1º da Resolução 3.272/05, contratadas e não 
resgatadas ou liquidadas até 31 de dezembro de 2014, deve 
ser complementado com as novas informações requeridas por 
meio desta Circular até 30 de abril de 2015.

Vigência: 31.12.2014 
Revogação: § 1º do art. 2º da Circular 3.282/05, a partir de 
31.12.2014

Taxas e índices 
Comunicado 26.231, de 31.07.2014 – 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 3.409/06, ambos relativos ao mês de agosto 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 agosto, é de 0,9411% 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 agosto, é de 13,0540% ao ano. 

Vigência: 01.08.2014  
Revogação: não há

CVM
Registro de negociação e distribuição pública 
Instrução 550, de 17.07.2014 - Certificados de 
Potencial Adicional de Construção (CEPAC)

Esta Instrução altera e acrescenta dispositivo à Instrução 
401/03, que dispõe sobre os registros de negociação e de 
distribuição pública de Certificados de Potencial Adicional de 
Construção (CEPAC).

O art. 21 passa vigorar com a seguinte redação:

A Instrução 401/03 passa a vigorar acrescida do art. 17-A:

Vigência: 17.07.2014 
Revogação: não há
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Outros Normativos 
BACEN

Resolução 4.358, de 31.07.2014 - Altera as faculdades de 
aplicação em crédito rural, amparadas na exigibilidade dos 
recursos obrigatórios, de que trata a Seção 2 do Capítulo 6 
do Manual de Crédito Rural (MCR).

Resolução 4.357, de 31.07.2014 - Amplia montante de 
recursos autorizados para a contratação de novas operações 
de crédito destinadas ao Programa de Geração e Transmissão 
de Energia Elétrica, no âmbito da Resolução 2.827/01.

Resolução 4.356, de 31.07.2014 - Altera a Resolução 
4.170/12, que estabelece as condições para a contratação 
dos financiamentos passíveis de subvenção econômica de 
que trata a Lei 12.096/09.

Resolução 4.355, de 31.07.2014 - Define limites adicionais 
de financiamento de custeio e investimento rural para a 
pecuária e ajusta normas para operações de crédito rural de 
custeio e investimento.

Resolução 4.354, de 31.07.2014 - Altera a Resolução 
nº 4.299, de 30 de dezembro de 2013, que autoriza a 
concessão de rebate para liquidação das operações de 
crédito rural contratadas ao amparo do Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e do 
Programa de Geração de Emprego e Renda Rural Familiar 
(Proger Rural Familiar).

Resolução 4.353, de 31.07.2014 - Concede novo prazo para 
formalização da renegociação de parcelas de financiamentos 
rurais vinculados a lavouras de café arábica, prevista na 
Resolução nº 4.289 de 22 de novembro de 2013.

Resolução 4.352, de 31.07.2014 - Dispõe sobre ajustes nas 
normas de financiamentos rurais no âmbito do Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

Resolução 4.351, de 31.07.2014 - Dispõe sobre ajustes 
nas normas de financiamento de custeio e investimento 
aplicáveis a operações contratadas na área de abrangência da 
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).

Circular 3.713, de 25.07.2014 - Revoga o art. 6º da Circular 
3.438/09, e o § 2º do art. 13 do Regulamento anexo à 
Circular 3.057/01.

Carta Circular 3.666, de 29.07.2014 - Altera a Carta Circular 
3.562/12, que divulga procedimentos a respeito da prestação 
de informações de que trata a Circular 3.569/11.

Carta Circular 3.665, de 23.07.2014 - Divulga instruções 
para o registro de operações de crédito contratadas ao 
amparo dos arts. 9º-R, inciso II e 9º-Y, inciso III, da Resolução 
2.827/01, no Sistema de Registro de Operações de Crédito 
com o Setor Público (Cadip).

Circular 3.708, de 17.07.2014 - Divulga a amostra de que 
trata o art. 1º da Resolução nº 3.354, de 31 de março de 
2006, com a redação conferida pela Resolução nº 4.240, 
de 28 de junho de 2013, para fins de cálculo da Taxa Básica 
Financeira (TBF) e da Taxa Referencial (TR).

Resolução 4.350, de 10.07.2014 - Altera as disposições do 
Programa de Garantia de Preços para a Agricultura familiar 
(PGPAF).

Carta Circular 3.664, de 10.07.2014 - Divulga relação das 
instituições financeiras pertencentes ao “Grupo A” e ao 
“Grupo B”, para fins do recolhimento compulsório sobre 
recursos à vista.
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