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BACEN 

 

Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) 

 

Circular 3.735, de 27.11.2014 – Medidas 

preventivas 

Esta Circular disciplina as medidas preventivas 

aplicáveis aos instituidores de arranjos de 

pagamento que integram o Sistema de 

Pagamentos Brasileiro (SPB), com o objetivo de 

assegurar a solidez, a eficiência e o regular 

funcionamento dos arranjos de pagamento. 

 

A regra prevê a aplicação de medidas preventivas 

durante o processo de autorização de arranjos, 

para assegurar a tempestividade de apresentação 

das regras que compõem os arranjos e a 

efetividade dos seus objetivos finais. Da mesma 

forma, a medida preventiva assegurará o bom 

funcionamento do sistema de pagamentos de 

varejo, em especial quanto aos aspectos de 

eficiência e segurança. 

 

As medidas preventivas são atos administrativos 

em prol do interesse público sem, no entanto, ter 

natureza punitiva, com o objetivo de assegurar a  

 

 

 

 

 

 

solidez, a eficiência e o regular funcionamento 

dos arranjos de pagamento. Elas atuam sobre 

determinada situação, contendo seus efeitos. 

 

A aplicação de medidas preventivas é 

excepcional e ocorre apenas nos casos em que o 

BACEN já tiver atuado sobre o instituidor pelas 

vias normais sem, contudo, conseguir a 

modificação necessária nas regras do arranjo. 

Além disso, elas podem ser tomadas para 

garantir que o instituidor implemente ações 

adicionais a fim de assegurar que os 

participantes cumpram as regras do arranjo. 

 

A norma estabelece procedimento para garantir 

ao ente regulado o exercício de seus direitos 

constitucionais à ampla defesa e ao contraditório. 

A proposta é que se permita àquele que se sentir 

prejudicado a apresentação de impugnação 

perante a autoridade decisória. 

 

Vigência: 28.11.2014 

Revogação: não há 
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Circular 3.727, de 06.11.2014 – Conta de 

pagamento 

Altera a Circular 3.680/13, que dispõe sobre a 

conta de pagamento utilizada pelas instituições 

de pagamento para registros de transações de 

pagamento de usuários finais. 

 

As alterações têm por objetivo aprimorar os 

critérios relativos à prevenção à lavagem de 

dinheiro e ao combate do financiamento ao 

terrorismo (PLD/CFT) observados pelas 

instituições de pagamento. Dessa forma, a partir 

da publicação desta Circular, as instituições de 

pagamento, além dos procedimentos de 

PLD/CFT já estabelecidos, deverão também: 

I -  adotar procedimentos e controles que 

permitam confirmar as informações de 

identificação de clientes, podendo, entre 

outros, confrontar as informações fornecidas 

pelos usuários finais com outras disponíveis 

em bancos de dados de caráter público ou 

privado; 

II -  implementar sistemas de gerenciamento de 

risco de PLD/CFT que permitam a 

identificação e a avaliação desse risco, bem 

como promover medidas de mitigação 

proporcionais aos riscos identificados. 

 

Além disso, foram racionalizadas as informações 

obrigatórias exigidas para a abertura de contas de 

pagamento e alterado o valor máximo aplicado 

para identificação simplificada de contas pré-

pagas, passando de R$1.500,00 para 

R$5.000,00, com o objetivo de reduzir custos de 

observância. 

 

Vigência: 07.11.2014 

Revogação: alíneas “g” e “h” do inciso I do § 2º 

do art. 4º da Circular 3.680/13 

 

Patrimônio de Referência (PR) 

 

Circular 3.726, de 06.11.2014 – Elaboração e 

remessa de informações 

Dispõe que as instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN, 

exceto as cooperativas de crédito e as 

sociedades de crédito ao microempreendedor e à 

empresa de pequeno porte, sem prejuízo da 

remessa das informações de que trata a Circular 

3.398/08, devem remeter mensalmente 

informações sobre a apuração do Patrimônio de 

Referência (PR) e do montante dos ativos 

ponderados pelo risco (RWA), com base em suas 

demonstrações individuais ou, no caso de 

instituições integrantes de conglomerado 

financeiro, com base nas demonstrações 

consolidadas do respectivo conglomerado, nos  

 

 

 

termos do Plano Contábil das Instituições do 

Sistema Financeiro Nacional (COSIF). 

Estas informações devem ser remetidas até a 

data-base de dezembro de 2017.  

 

Fica o Departamento de Monitoramento do 

Sistema Financeiro (DESIG) autorizado a 

estabelecer a forma e o prazo de remessa das 

referidas informações, bem como dispensar a 

sua remessa em data anterior à data-base de 

dezembro de 2017, com o objetivo de racionalizar 

o fluxo de informações. 

 

Vigência: 07.11.2014, produzindo efeitos a partir 

da data-base janeiro de 2015 

Revogação: alíneas “g” e “h” do inciso I do § 2º 

do art. 4º da Circular 3.680/13 

 

 

Carta Circular 3.681, de 24.11.2014 – 

Procedimentos para a remessa de 

informações 

Dispõe sobre os procedimentos para a remessa 

das informações de que trata o art. 1º da Circular 

3.726/14, sobre a apuração do Patrimônio de 

Referência (PR) e do montante dos ativos 

ponderados pelo risco (RWA). 

 

A remessa das referidas informações  deve ser 

realizada por meio do Documento 2071 - 

Demonstrativo de Limites Operacionais (DLO), 

com a codificação do Catálogo de Documentos 

(CADOC) e suas demais características, nos 

termos do anexo a esta Carta Circular.  

 

O DLO deve ser remetido pelas instituições 

financeiras e demais instituições autorizadas a 

funcionar pelo BACEN, à exceção das 

cooperativas de crédito e das sociedades de 

crédito ao microempreendedor e à empresa de 

pequeno porte, e ser preenchido com os dados 

relativos ao: 

I -  Detalhamento do Cálculo do Patrimônio de 

Referência; 

II -  Detalhamento do Cálculo dos Requerimentos 

Mínimos de Capital. 

 

As instituições mencionadas devem indicar 

empregado apto a responder a eventuais 

questionamentos sobre as informações 

fornecidas nos termos desta Carta Circular. A 

indicação deve ser registrada no Sistema de 

Informações sobre Entidades de Interesse do 

Banco Central (Unicad), de que trata a Circular 

3.165/02. 

 

Vigência: 25.11.2014 , produzindo efeitos a partir 

da data-base janeiro de 2015 

Revogação: não há 

 



Sistema de Registro de Demandas do 

Cidadão (RDR) 

 

Circular 3.729, de 17.11.2014 – Sistema de 

Registro de Demandas do Cidadão (RDR) 

Esta Circular altera a denominação do Sistema de 

Registro de Denúncias, Reclamações e Pedidos 

de Informação (RDR), instituído pela Circular 

3.289/05, e o tratamento de registros nesse 

sistema. 

 

Fica alterada a denominação do Sistema de 

Registro de Denúncias, Reclamações e Pedidos 

de Informações (RDR), instituído pela Circular 

3.289/05, que passa a se chamar Sistema de 

Registro de Demandas do Cidadão (RDR). 

 

O tratamento de reclamação apresentada ao 

BACEN por clientes e usuários de produtos e 

serviços das instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar por esta 

Autarquia, inclusive instituições de pagamento e 

administradoras de consórcios, registrada no 

RDR, passa a observar as normas contidas nesta 

Circular. 

 

Para os fins desta Circular, considera-se: 

I -  registro de reclamação: o registro efetuado no 

RDR proveniente de comunicação de fato 

envolvendo qualquer das instituições 

anteriormente citadas; 

II -  registro de acompanhamento: o registro 

efetuado no RDR pelo BACEN para solicitar 

esclarecimentos ou providências relacionadas 

a demandas registradas nesse sistema. 

 

O registro de reclamação classifica-se como: 

I -  regulado: quando o fato registrado se 

relacionar com lei ou regulamentação cuja 

competência de supervisão seja do BACEN; 

II -  não regulado: nos demais casos. 

 

Os registros de reclamação e de 

acompanhamento podem ser disponibilizados às 

referidas instituições na página do BACEN na 

internet. 

 

A partir da disponibilização do registro de 

reclamação, a instituição reclamada deve 

encaminhar resposta ao interessado no prazo de 

até dez dias úteis, nos termos da Circular. 

 

A resposta deve ser encaminhada por meio 

eletrônico ou por correspondência registrada no 

serviço postal, enviada ao endereço indicado no 

cadastro do cliente mantido pela instituição 

reclamada ou, não sendo o interessado cliente da 

instituição reclamada, ao endereço informado no 

RDR. 

 

A instituição reclamada, concomitantemente ao 

encaminhamento de resposta ao interessado, 

deve inserir no RDR os documentos 

comprobatórios dos esclarecimentos prestados 

ao interessado e o relato das providências 

adotadas no caso, acompanhados de arquivo 

eletrônico que contenha cópia da resposta 

encaminhada e seus anexos. 

 

A partir da disponibilização do registro de 

acompanhamento, a instituição indicada no 

registro deve, por meio do RDR e no prazo 

indicado no próprio registro, apresentar os 

esclarecimentos ou providências solicitadas pelo 

BACEN. 

 

A instituição indicada no registro pode solicitar, 

pelo RDR, até o vencimento do prazo 

inicialmente estabelecido e de forma motivada, a 

prorrogação do prazo para encaminhamento de 

resposta ao interessado  e para apresentação de 

resposta ao registro de acompanhamento. 

 

As instituições devem designar, conforme o 

caso, diretor ou administrador responsável pelo 

atendimento das demandas registradas no RDR. 

O diretor ou administrador designado pode 

desempenhar outras funções na instituição, 

exceto a relativa à administração de recursos de 

terceiros. 

 

Vigência: 02.01.2015 

Revogação: Circular 3.289/05 

 

Sistema Registrato 

 

Circular 3.728 e Carta Circular 3.680, de 

17.11.2014 – Extrato do Registro de 

Informações no BACEN (Sistema Registrato) 

Esta Circular institui o Extrato do Registro de 

Informações no BACEN (Sistema Registrato), 

destinado a permitir aos cidadãos, por meio 

eletrônico, o acesso a informações de caráter 

pessoal contidas em cadastros administrados 

pelo BACEN. 

 

Os bancos comerciais, os bancos múltiplos com 

carteira comercial e as caixas econômicas que 

prestam serviços por meio da internet (internet 

banking) devem disponibilizar, por esse meio, 

transação que possibilite a validação de frase de 

segurança, fornecida pelo BACEN aos clientes 

dessas instituições, para acesso a informações 

pessoais contidas em cadastros administrados 

pela Autarquia. 

 

A transação deve ser disponibilizada em menu de 

serviços de utilização frequente pelo cliente, bem 

como deve ser facilmente localizada pelo serviço 

de busca do site. 

 

No momento da validação da frase de segurança, 

devem ser informados ao cliente os 

procedimentos seguintes para o acesso às 



informações pessoais na página do BACEN na 

internet. 

 

A troca de informações entre as instituições 

financeiras e o BACEN, para fins da validação da 

frase de segurança, deve ser realizada por meio 

de mensagem específica, constante no Catálogo 

de Serviços do Sistema Financeiro Nacional. 

 

Os bancos comerciais, os bancos múltiplos com 

carteira comercial e as caixas econômicas que 

prestam serviços por meio da internet terão 

prazo de 30 dias a partir da publicação desta 

Circular para adaptar seus sistemas às exigências 

previstas, inclusive às especificações e aos 

procedimentos divulgados pelo BACEN. 

 

A Carta Circular 3.680 estabelece os 

procedimentos e especificações técnicas a 

serem observados pelos bancos comerciais, 

bancos múltiplos com carteira comercial e as 

caixas econômicas, para fins de atendimento ao 

disposto no art. 2º da Circular 3.728/14, que 

instituiu o Extrato do Registro de Informações no 

BACEN (Sistema Registrato). 

 

As instituições anteriormente referidas que, a 

partir de 17 de novembro de 2014, passarem a 

prestar serviços aos clientes por meio da 

internet, sujeitando-se ao disposto no art. 2º da 

Circular nº 3.728/14, devem solicitar ao BACEN, 

através do correio eletrônico 

registrato.deati@bcb.gov.br, sua habilitação no 

Sistema Registrato. 

 

Vigência: 18.11.2014 

Revogação: não há 

 

Operações de cessão de créditos 

 

Circular 3.736, de 27.11.2014 – Cronograma e 

condições para registro 

Esta Circular estabelece cronograma e condições 

para registro das operações de cessão de 

créditos que especifica, nos termos da 

Resolução 3.998/11. 

 

As operações de cessão de créditos relativas a 

empréstimos pessoais sem consignação das 

prestações em folha de pagamento, bem como 

as relativas a financiamentos para a aquisição de 

bens móveis, devem ser objeto de registro, pelo 

cedente e pelo cessionário, nos termos da 

Resolução 3.998/11, de acordo com o seguinte 

cronograma:  

I -  a partir da entrada em vigor desta Circular, 

caso uma das partes da operação de cessão 

já tenha, a qualquer tempo, firmado com o 

Fundo Garantidor de Créditos contrato de 

cessão fiduciária em garantia de créditos 

dessas mesmas modalidades; e 

II -  a partir de 1º de junho de 2015, nos demais 

casos. 

 

Aplicam-se ao registro as mesmas condições 

estabelecidas na regulamentação em vigor para o 

registro das operações de cessão de 

empréstimos e financiamentos com consignação 

das prestações em folha de pagamento e de 

financiamentos de veículos automotores. 

 

Vigência: 28.11.2014 

Revogação: não há 

 

Contas especiais de depósitos à vista e de 

poupança 

 

Circular 3.731, de 18.11.2014 – Valores 

máximos dos saldos e do somatório dos 

depósitos 

Esta Circular altera os valores máximos dos 

saldos e do somatório mensal dos depósitos 

permitidos para as contas especiais de depósitos 

à vista e de depósitos de poupança disciplinadas 

pela Resolução 3.211/04. 

 

O valor máximo do saldo e do somatório mensal 

dos depósitos passa de R$ 2 mil para R$ 3 mil. 

 

A cláusula dos contratos de abertura das contas 

especiais de depósitos que antes previam o 

bloqueio (para verificação do motivo da 

ocorrência) de contas que apresentassem saldo 

ou somatório mensal dos depósitos superior a R$ 

5 mil, passam a considerar o valor de R$ 6 mil. 

 

Vigência: 19.11.2014 

Revogação: não há 

 

Crédito rural 

 

Carta Circular 3.676, de 07.11.2014 –

Documento 24 do Manual de Crédito Rural 

(MCR) 

Esta Carta Circular altera o Documento 24 - 

Demonstrativo das Exigibilidades e das 

Aplicações de Crédito Rural do Manual de 

Crédito Rural (MCR), para o período de 

cumprimento de 1º de julho de 2014 a 30 de 

junho de 2015. 

 

As instituições financeiras sujeitas à Exigibilidade 

dos Recursos Obrigatórios (MCR 6-2) e à 

Exigibilidade dos Recursos da Poupança Rural 

(MCR 6-4), ainda que não estejam autorizadas a 

operar em crédito rural, devem utilizar o Anexo II 

do MCR - Documento 24 (Códigos dos Recursos 

Obrigatórios - MCR 6-2) e/ou o Anexo III do MCR 

- Documento 24 (Códigos dos Recursos da 

Poupança Rural - MCR 6-4). 

 

Os bancos múltiplos sem carteira comercial, os 

bancos de investimento e as cooperativas de 

crédito autorizados a operar em crédito rural, 

quando captarem recursos na forma do MCR 6-6, 

mailto:registrato.deati@bcb.gov.br


devem remeter mensalmente os Anexos II e III 

do MCR - Documento 24, conforme o caso, ao 

Departamento de Regulação, Supervisão e 

Controle das Operações do Crédito Rural e do 

Proagro (Derop) do BACEN. 

 

A instituição que receber recursos transferidos 

na forma do MCR 6-5 e/ou captar recursos na 

forma do MCR 6-6, ainda que na condição de 

isenta do cumprimento da Exigibilidade dos 

Recursos Obrigatórios (MCR 6-2), deve 

encaminhar mensalmente ao DEROP o Anexo II 

e/ou III do MCR - Documento 24. 

 

A partir do período de cumprimento 2014/2015, a 

instituição financeira na condição de isenta do 

cumprimento da Exigibilidade dos Recursos 

Obrigatórios (MCR 6-2), em conformidade com 

as disposições do MCR 6-2-2 e 6-2-5, fica 

dispensada da remessa mensal do MCR - 

Documento 24, enquanto permanecer nessa 

condição.  

 

A instituição financeira na condição de isenta do 

cumprimento dessa exigibilidade deve: 

I -  manter controles internos que permitam o 

acompanhamento da sua condição de isenta 

ao longo de todo o período de cálculo 

definido no MCR 6-2-6; 

II -  se perder a condição de isenta, remeter 

mensalmente ao Derop o Anexo II do MCR - 

Documento 24, a partir desse fato, até a 

posição do mês de junho. 

 

As novas planilhas eletrônicas que compõem o 

MCR - Documento 24 (Anexos) encontram-se 

disponíveis para download no endereço 

eletrônico http://www.bcb.gov.br/?CREDRURAL. 

 

Vigência: 10.11.2014  

Revogação: Anexo II-C do MCR - Documento 24 

 

Cooperativas de crédito 

 

Resolução 4.382, de 18.11.2014 – Letra 

Financeira 

Esta Resolução altera a Resolução 4.123/12, que 

dispõe sobre a emissão de Letra Financeira. 

 

As cooperativas de crédito passam a integrar o 

rol de instituições que podem emitir Letra 

Financeira, porém, somente para fins de 

composição do Patrimônio de Referência. 

 

Vigência: 19.11.2014 

Revogação: não há 

 

Circular 3.730, de 18.11.2014 – Requerimentos 

mínimos de capital 

Altera as Circulares 3.643/13 e 3.644/13, as quais 

dispõem, respectivamente, sobre os 

procedimentos para o cálculo do montante dos 

ativos ponderados pelo risco na forma 

simplificada (RWARPS), de que trata a Resolução 

4.194/13, e sobre os procedimentos para o 

cálculo da parcela dos ativos ponderados pelo 

risco referente às exposições ao risco de crédito 

sujeitas ao cálculo do requerimento de capital 

mediante abordagem padronizada (RWACPAD), 

de que trata a Resolução 4.193/13. 

 

Para o cálculo do montante dos ativos 

ponderados pelo risco na forma simplificada 

(RWARPS), dentre os direitos representativos de 

operações de cooperativas sujeitas ao Fator de 

Ponderação de Risco (FPR) de 20% passam a ser 

consideradas, também: (i) as operações de 

crédito de cooperativas centrais de crédito 

contratadas com suas filiadas; e (ii) avais, fianças, 

coobrigações e garantias prestadas por 

cooperativas a outras instituições de um mesmo 

sistema cooperativo. 

 

Com relação ao 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), fica alterado o FPR 

sobre as operações de crédito das cooperativas 

singulares de crédito de 85% para 75%. 

 

Vigência: 19.11.2014 

Revogação: inciso IV do art. 5º e o inciso III do 

art. 7º da Circular 3.643/13 

 

Taxas e Índices 

 

Comunicado 26.830, de 28.11.2014 – 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 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 dezembro, é de 

1,0098% 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 dezembro, é de 13,1310% 

ao ano. 

 

Vigência: 01.12.2014 

Revogação: não há 
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Pronunciamentos, Interpretações e 

Orientações  

 

Deliberação 728, de 27.11.2014 – Documento 

de Revisão de Pronunciamentos Técnicos nº 

06  

Esta Deliberação aprova o Documento de 

Revisão de Pronunciamentos Técnicos nº 06.  

 

O documento contempla mudanças em diversos 

pronunciamentos técnicos em decorrência de 

alteração feita no CPC 33 (IAS 19) e aprovada em 

novembro de 2013; duas revisões anuais feitas 

pelo International Accounting Standards Board 

(IASB) e aprovadas pelo organismo em dezembro 

de 2013, para vigência em exercícios sociais 

anuais que se iniciarem a partir de 1º de janeiro 

de 2015; além de pequenos ajustes identificados 

pelo CPC em pronunciamentos emitidos, quais 

sejam: 

 

 Revisão anual IASB – ciclo 2010 – 2012 

 Revisão anual IASB – ciclo 2011 – 2013 

 Alterações à IAS 19 (CPC 33) – Benefícios a 

Empregados, relacionadas a Planos de 

Benefícios Definidos – Contribuição de 

empregados 

 Revisão anual CPC – ciclo 2013 

  

Os Pronunciamentos Técnicos revisados foram: 

 

CPC 04 Ativo Intangível 

CPC 05 Divulgação sobre Partes 

Relacionadas 

CPC 10 Pagamento Baseado em Ações 

CPC 15 Combinação de Negócios 

CPC 22 Informação por Segmento 

CPC 25 Provisões, Passivos Contingentes 

e Ativos Contingentes 

CPC 26 Apresentação das 

Demonstrações Contábeis 

CPC 27 Ativo Imobilizado 

CPC 28 Propriedade para Investimento 

CPC 33 Benefícios a Empregados 

CPC 38 Instrumentos Financeiros: 

Reconhecimento e Mensuração 

CPC 39 Instrumentos Financeiros: 

Apresentação 

CPC 46 Mensuração do Valor Justo 

 

Vigência: 28.11.2014, aplicando-se aos exercícios 

iniciados a partir de 1º de janeiro de 2015 

Revogação: não há 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberação 729, de 27.11.2014 – ICPC 09 – 

Demonstrações Contábeis Individuais, 

Demonstrações Separadas, Demonstrações 

Consolidadas e Aplicação do Método da 

Equivalência Patrimonial 

Esta Deliberação aprova a Interpretação Técnica 

ICPC 09 – Demonstrações Contábeis Individuais, 

Demonstrações Separadas, Demonstrações 

Consolidadas e Aplicação do Método da 

Equivalência Patrimonial. 

A revisão da ICPC 09 foi decorrente 

substancialmente da emissão dos 

Pronunciamentos Técnicos CPC 18 (R2), CPC 19 

(R2) e CPC 36 (R3), em função das alterações 

feitas pelo IASB nas normas internacionais de 

contabilidade IAS 28, IFRS 10 e IFRS 11. Todavia, 

outros itens também foram revistos visando 

ajustar o texto as necessidades atuais e deixá-los 

convergentes com as normas internacionais. 

 

As principais alterações tratam dos seguintes 

temas: 

 

 Participação societária detida por meio de 

uma organização de capital de risco 

Inclusão do item 14A para tratar da alternativa 

contida no item 19 do Pronunciamento CPC 18 

(R2), de que quando uma entidade possuir um 

investimento em coligada ou em controlada, ou 

em empreendimento controlado em conjunto, 

cuja parcela da participação seja detida 

indiretamente por meio de uma organização de 

capital de risco, a entidade pode adotar a 

mensuração ao valor justo por meio do resultado 

para essa parcela da participação no 

investimento, em consonância com o 

Pronunciamento Técnico CPC 38, 

independentemente de a organização de capital 

de risco exercer influência significativa sobre 

essa parcela da participação. 

 

 Ágio em incorporação de entidades 

Eliminados os itens 44 a 47 que disciplinavam o 

tratamento do ágio em incorporação de 

entidades, quando da existência de ágio antes 

dessa incorporação. O objetivo da exclusão deve-

se ao fato desse detalhamento não constar das 

IFRSs e, em certas situações (considerados os 

fatos e circunstâncias), outros tratamentos 

contábeis poderem ser aplicáveis. Ressalta-se 

que a eliminação desses itens é exclusiva para 

esse documento, permanecendo vigente 

qualquer norma sobre o tema emitida por órgão 

regulador da Entidade.  

 

 

 

 



 Lucros não realizados “upstream” – 

Participação de não controladores 

Nova redação do item 56B, considerando que os 

lucros não realizados “upstream”, numa visão 

consolidada, assim são também qualificados 

(como não realizados), quando do tratamento 

contábil a ser dado à participação de acionistas 

não controladores nas demonstrações contábeis 

consolidadas. 

 

 Perda de controle e alterações na 

participação em controlada 

Inclusão dos itens 70A a 70C para destacar o 

tratamento contábil quando da perda do controle 

de uma ex-controlada nas situações em que o 

investimento remanescente ainda está sujeito ao 

método da equivalência patrimonial. O principal 

destaque é para a previsão do Pronunciamento 

Técnico CPC 36, de que se deve primeiramente 

desreconhecer o valor do investimento da ex-

controlada no balanço individual e, no caso do 

balanço patrimonial consolidado, desreconhecer 

os ativos e passivos da ex-controlada; e 

subsequentemente reconhecer o investimento 

remanescente na ex-controlada, se houver, ao 

seu valor justo na data em que o controle foi 

perdido, tanto nas demonstrações individuais 

quanto nas demonstrações consolidadas. 

Importante destacar que o valor justo apurado de 

acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 38, 

passa a ser o novo custo do investimento para 

então se adotar o método da equivalência 

patrimonial previsto no Pronunciamento Técnico 

CPC 18, se for o caso. O item 70D trata das 

alterações na participação em controlada. 

 

 O método contábil da aquisição nas 

operações de combinação de negócios 

Inclusão dos itens 70E a 70L para tratar de 

esclarecimentos sobre o método contábil de 

aquisição nas operações de combinação de 

negócios, incluindo exemplos ilustrativos 

 

Vigência: 28.11.2014, aplicando-se aos exercícios 

iniciados a partir de 1º de janeiro de 2014 

Revogação: não há 

 

Deliberação 730, de 27.11.2014 – ICPC 19 – 

Tributos 

Esta Deliberação aprova a Interpretação Técnica 

ICPC 19 – Tributos. 

 

A ICPC 19 está correlacionada com a IFRIC 21 – 

Levies, emitida pelo IASB para aplicação para os 

exercícios iniciados em, ou após, 1º de janeiro de 

2014. 

 

 

 

 

 

 

Essa Interpretação trata da contabilização da 

obrigação de pagar um tributo se essa obrigação 

estiver no alcance do Pronunciamento Técnico 

CPC 25. Ela trata também da contabilização da 

obrigação de pagar tributo cuja época e valor 

sejam certos. 

 

Vigência: 28.11.2014, aplicando-se aos exercícios 

iniciados a partir de 1º de janeiro de 2014 

Revogação: não há 

 

Deliberação 731, de 27.11.2014 – ICPC 20 – 

Limite de Ativo de Benefício Definido, 

Requisitos de Custeio (Funding) Mínimo e sua 

Interação 

Esta Deliberação aprova a Interpretação Técnica 

ICPC 20 – Limite de Ativo de Benefício Definido, 

Requisitos de Custeio (Funding) Mínimo e sua 

Interação. 

 

A ICPC 20 está correlacionada com a IFRIC 14 – 

The limit on a defined benefit asset, minimum 

funding requirements and their interaction que, 

quando da emissão do Pronunciamento Técnico 

sobre Benefícios a Empregados (CPC 33) em 

2009, foi incluída como parte integrante do 

Pronunciamento. 

 

No processo de revisão dos documentos pelo 

CPC, julgou-se mais adequado manter o mesmo 

padrão do IASB e segregar a interpretação como 

uma ICPC, aqui numerada como ICPC 20. 

 

O texto da ICPC 20 foi revisado à luz da versão 

atual da IFRIC 14 e feitas as alterações de texto 

julgadas adequadas para manter a sua coerência 

com as normas internacionais de contabilidade. 

Desta forma, as alterações introduzidas na 

Interpretação em relação à versão que constou 

no Pronunciamento Técnico CPC 33, aprovado 

em 2009, são relacionadas às alterações 

incluídas pelo IASB quando da revisão do IAS 19, 

trazidas para o Pronunciamento Técnico CPC 33 

na sua versão revisada de 2012, o CPC 33 (R1). 

 

Vigência: 28.11.2014, aplicando-se aos exercícios 

iniciados a partir de 1º de janeiro de 2014 

Revogação: não há 

 

Deliberação 727, de 11.11.2014 –OCPC 07 - 

Evidenciação na Divulgação dos Relatórios 

Contábil-Financeiros de Propósito Geral 

Esta Deliberação aprova a Orientação Técnica 

OCPC 07 - Evidenciação na Divulgação dos 

Relatórios Contábil-Financeiros de Propósito 

Geral.  

 

 

 

 

 



O objetivo da OCPC 07 é tratar dos requisitos 

básicos de elaboração e evidenciação a serem 

observados quando da divulgação dos relatórios 

contábil-financeiros de propósito geral.  

Especificamente, dispõe sobre a evidenciação 

das informações próprias das demonstrações 

contábil-financeiras anuais e intermediárias, em 

especial das contidas nas notas explicativas. 

 

A OCPC 07 trata essencialmente de questões de 

divulgação, não alcançando questões de 

reconhecimento e de mensuração. Ela consolida 

exigências já existentes em Pronunciamentos, 

em Interpretações e em outras Orientações 

emitidas pelo CPC, bem como na Lei, sem alterar 

tais exigências. 

 

Destacamos a seguir, as diretrizes gerais 

contidas na OCPC 07: 

 Todas as informações evidenciadas devem 

ser relevantes para os usuários externos. E só 

são relevantes se influenciarem no processo 

de decisão dos investidores e credores. 

Consequentemente, as não relevantes não 

devem ser divulgadas. 

 A relevância, por sua vez, abrange os 

conceitos de magnitude e de natureza da 

informação, olhadas sob o ponto de vista dos 

usuários. 

 Somente as informações relevantes e 

específicas à entidade devem ser 

evidenciadas, tanto as relativas às políticas 

contábeis quanto a todas as demais notas, 

inclusive aquelas relativas a prováveis efeitos 

de políticas contábeis a serem adotadas no 

futuro. 

 A menção, em Pronunciamentos, 

Interpretações e Orientações do CPC e em 

Lei, de exigências de divulgação deve sempre 

ser interpretada à luz da relevância da 

informação a ser divulgada, mesmo que 

apareçam as expressões “divulgação 

mínima”, “no mínimo” e assemelhadas.  

 Por outro lado, nenhuma informação 

relevante que possa influenciar o usuário das 

demonstrações contábeis da entidade pode 

deixar de ser evidenciada, mesmo que não 

haja explícita menção a ela em Lei ou em 

documento do CPC. 

 O espírito de simples cumprimento de check-

list não atende, absolutamente, ao necessário 

ao atingimento dos objetivos dos relatórios 

contábil-financeiros de propósito geral. 

 

Vigência: 13.11.2014, aplicando-se aos exercícios 

iniciados a partir de 1º de janeiro de 2014 

Revogação: não há 

 

 

 

 

 

Fundos de investimento 

 

Ofício–Circular CVM/SIN nº 05/2014, de 

21.11.2014 - Procedimentos relativos ao 

funcionamento de fundos de investimento, 

registro de investidor não residente e às 

atividades de administração de carteiras, 

consultoria e análise de valores mobiliários 

A CVM divulgou o Ofício-Circular CVM/SIN nº 

05/2014, com esclarecimentos quanto à forma 

de melhor cumprimento das normas que regulam 

os fundos de investimento, o registro de 

investidor não residente e as atividades de 

administração de carteiras, consultoria e análise 

de valores mobiliários.  

 

O documento também apresenta o 

entendimento de dispositivos das normas e, por 

consequência, a forma de sua aplicação, que 

vem sendo adotada pela Superintendência de 

Relações com Investidores Institucionais - SIN. O 

material reunido no Ofício foi baseado em 

recentes entendimentos da SIN e da CVM 

decorrentes de consultas e demandas 

apresentadas por participantes do mercado. 

 

A seguir, relacionamos alguns dos principais 

assuntos incluídos no Ofício: 

 

 Fundos Estruturados – Orientações Gerais 

(Item 6.1) 

- Pedidos de registro de Fundos de Investimento 

Estruturados (6.1.1) 

- Encerramento, cisão, incorporação e 

transformação de Fundos de Investimento 

Estruturados (6.1.3) 

- Caracterização de operação de crédito (6.1.4) 

 

 Fundos de Investimento em Direitos 

Creditórios – FIDC (Item 6.2) 

- Lastro dos direitos creditórios (6.2.3) 

- Guarda de créditos de ação judicial de 

cobrança (6.2.4) 

- Dispensa para guarda de documentos (6.2.5) 

- Guarda dos direitos creditórios pelo cedente e 

consultor (6.2.6) 

- Recebimento de pagamentos relativo aos 

títulos (6.2.7) 

- Verificação de lastro nos casos que especifica 

(6.2.8) 

- Verificação do lastro de créditos inadimplidos 

(6.2.9) 

- Vedações de cessão ao administrador (6.2.10) 

- Cessão de recebíveis pelo FIDC aos seus 

prestadores de serviços (6.2.11) 

- Originação indireta de sacados/devedores do 

FIDC (6.2.12) 

- Coobrigação em nome do FIDC (6.2.13)  

- Parecer de advogado acerca da validade 

jurídica da constituição e da cessão de 

créditos ao FIDC-NP; parecer de órgão de 



assessoramento jurídico competente; e 

manifestação acerca da existência de 

compromisso financeiro que se caracterize 

como operação de crédito (6.2.14) 

 

 Fundo de Investimento Imobiliário – FII 

(Item 6.3) 

- Convocação de assembleia por cotistas 

relevantes (6.3.3) 

- Assembleia de cotistas (6.3.4) 

- Deliberação em assembleia (6.3.5) 

- Cômputo de votos no âmbito de uma 

consulta (6.3.6) 

- Votos de cotistas do FII em assembleia (6.3.7) 

- Conflito de Interesses em FII (6.3.9) 

- Coobrigação em FII (6.3.10) 

- Realização de operações com CEPAC (6.3.11) 

- Divulgação de Fatos Relevantes por FII 

(6.3.14) 

- Aquisição de CRI ofertados via ICVM nº 

476/09 (6.3.15) 

- Termo de adesão (6.3.16) 

- Responsabilidades do Administrador e do 

Intermediário (6.3.17) 

 

Vigência: 21.11.2014 

Revogação: não há 

 

Outros Normativos 

 

BACEN 

 

Comunicado 26.835, de 28.11.2014 – Divulga 

comunicado do Grupo de Ação Financeira contra 

a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do 

Terrorismo (GAFI/FATF). 

 

Resolução 4.383, de 27.11.2014 – Dispõe sobre 

ajustes nas normas do Programa de Garantia de 

Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF), do 

Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (Pronaf). 

 

Comunicado 26.826, de 27.11.2014 – Comunica 

a atualização da relação dos decretos em vigor 

que tratam da execução, no território nacional, 

das Resoluções do Conselho de Segurança das 

Nações Unidas (CSNU). 

 

Circular 3.734, de 26.11.2014 – Dispõe sobre o 

Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML) 

entre o Banco Central do Brasil (BCB) e o Banco 

Central do Uruguai (BCU). 

 

Circular 3.733, de 26.11.2014 – Dispõe sobre 

alterações referentes às sessões de troca e de 

devolução no final de ano da Centralizadora da 

Compensação de Cheques (Compe) e à exclusão 

da Associação Brasileira de Bancos Estaduais 

(Asbace) dentre as entidades responsáveis pela 

indicação de membros para o Grupo Compe. 

 

Comunicado 26.770, de 17.11.2014 - Comunica 

as alterações e as publicações do Dicionário de 

Domínios e da Relação de Códigos de Erros 

associados ao Catálogo de Serviços do SFN. 

 

Resolução 4.381, de 14.11.2014 - 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. 

 

 

 

 

Carta Circular 3.679, de 13.11.2014 - Altera o 

Leiaute e as Instruções de Preenchimento do 

documento de código 2080 - Posição de Cotas e 

de Grupos das Operações de Consórcio - Bens 

Imóveis e Móveis, de que tratam a Circular 

3.394/08, e a Carta Circular 3.335/08. 

 

Carta Circular 3.678, de 12.11.2014 - 

Estabelece procedimentos a serem observados 

na remessa do documento Informações de 

Cooperados, de que trata a Circular 3.720/14. 

 

Comunicado 26.744, de 11.11.2014 - Esclarece 

sobre a aplicação das normas constantes do 

MCR 16-10, no tocante ao enquadramento, no 

Proagro Mais, de parcelas de financiamento e de 

recursos próprios. 

 

Carta Circular 3.677, de 07.11.2014 - Divulga 

procedimentos a respeito da solicitação de 

liberação de acesso ao aplicativo STR-Web de 

que trata a Circular no 3.725/14. 

 

Resolução 4.380, de 06.11.2014 - Altera as 

Resoluções 4.317/14 e 4.318/14, que instituíram, 

no âmbito do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o 

Programa de Apoio à Renovação e Implantação 

de Novos Canaviais (ProRenova-Rural e 

Industrial), destinado aos produtores de cana-de-

açúcar. 

 

Carta Circular 3.675, de 06.11.2014 - Altera a 

Carta Circular 3.562/12, que divulga 

procedimentos a respeito da prestação de 

informações de que trata a Circular 3.569, que 

dispõe sobre as regras do recolhimento 

compulsório sobre recursos a prazo. 
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