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Correspondentes no País 

 

Circular 3.722, de 07.10.2014 – Procedimentos 

de contabilização da remuneração 

Esta Circular altera a Circular 3.693/13, que 

estabelece procedimentos para contabilização 

da remuneração de correspondentes no País. 

 

A Circular 3.693/13 fica acrescida do art. 2º-A, 

com a seguinte redação: 

 

Art. 2º-A Os procedimentos contábeis 

estabelecidos nos arts. 1º e 2º devem ser 

aplicados de forma prospectiva para as 

operações de crédito ou de arrendamento 

mercantil contratadas, repactuadas ou 

renovadas a partir da data de entrada em vigor 

desta Circular. 

 

Vigência: 02.01.2015 

Revogação: não há 

 

 

 

 

 

 

Limites operacionais 

 

Resolução 4.379, de 30.10.2014 – Limites de 

exposição por clientes 

Esta Resolução altera a Resolução 2.844/01, que 

dispõe sobre limites de exposição por cliente. As 

principais alterações estão descritas a seguir. 

 

As associações de poupança e empréstimo e 

agência de fomento passam a integrar o rol de 

entidades que devem observar o limite máximo 

de exposição por cliente de 25% do Patrimônio 

de Referência (PR). 

 

Em relação às entidades do setor público, 

consideram-se clientes distintos: 

I - a União; 

II - a entidade controlada direta ou indiretamente 

pela União que não mantenha relação de 

dependência econômica com outra entidade 

também controlada direta ou indiretamente pela 

União; 
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III - o conjunto das entidades controladas direta 

ou indiretamente pela União que mantenham 

relação de dependência econômica entre si; 

IV - o estado da Federação ou o Distrito Federal, 

em conjunto com as entidades controladas, 

direta ou indiretamente, por esse estado da 

Federação ou pelo Distrito Federal; 

V - o município, em conjunto com as entidades 

controladas, direta ou indiretamente, por esse 

município. 

 

Ficam revogados os artigos abaixo relacionados 

da Resolução 2.844/01: 

 Art. 5º que tratava da dedução do PR do 

montante das participações no capital social de 

instituições financeiras e demais entidades 

autorizadas a funcionar pelo BACEN para fins de 

apuração do limite; e 

 Art. 6º que tratava da eliminação dos excessos 

ao limite até 31.01.2001. 

 

Vigência: 15.10.2015 

Revogação: não há 

 

 

 

Arranjos e instituições de pagamento 

 

Circular 3.724, de 15.10.2014 – Pedido de 

autorização para funcionamento 

Esta Circular altera dispositivos das Circulares 

3.682/13 e 3.683/13, referentes aos prazos de 

encaminhamento de pedido de autorização de 

arranjos e de instituições de pagamento, 

respectivamente. 

 

O prazo para o encaminhamento de pedido de 

autorização para funcionamento ou para 

prestação de serviços de pagamento, pelas 

instituições abaixo relacionadas foi prorrogado 

até o dia 1º de dezembro de 2014: 

 Instituidor de arranjo sujeito a pedido de 

autorização cujo serviço de pagamento já estiver 

em funcionamento; e 

 Instituições de pagamento em funcionamento 

e instituições que participem de arranjo de 

pagamento integrante do SPB. 

 

Vigência: 15.10.2015 

Revogação: não há 

Recolhimento compulsório 

 

Circular 3.723, de 15.10.2014 – Recolhimento de compulsório sobre recursos a prazo 

Esta Circular altera a Circular 3.569/11, que redefine e consolida as regras do recolhimento compulsório 

sobre recursos a prazo. 

 

O art. 11 - A da Circular 3.569/11, que dispõe sobre valores que podem ser deduzidos do valor a ser 

recolhido, em adição às deduções previstas no art. 11, passa a vigorar com a seguinte alteração: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As alterações acima produzem efeitos a partir do período de cálculo de 27 a 31.10.2014, com ajuste em 

07.11 2014. 

 

Vigência: 15.10.2014 

Revogação: não há 

III – por instituição financeira 

controlada direta ou 

indiretamente, inclusive de 

forma compartilhada.  

III - o valor calculado em função das operações de crédito, 

concedidas a partir de 27 de outubro de 2014, para capital 

de giro, observadas a parte final e as alíneas do inciso I, da 

seguinte forma: 

G = 5 x ( J - K x n ), onde: 

G = valor a ser deduzido, se positivo; 

J = saldo devedor atualizado das concessões contratadas 

a partir de 27 de outubro de 2014; 

K = média diária de concessões de operações de crédito 

para capital de giro, apurada no período de 1º de janeiro a 

30 de junho de 2014 e informada no Sistema de 

Informações de Créditos (SCR), excluídos os 

refinanciamentos; 

n = nº de dias úteis contados do dia 27 de outubro de 

2014 ao último dia do período de cálculo. 



Crédito rural 

 

Resolução 4.377, de 30.10.2014 – Percentuais 

da exigibilidade e de encaixe obrigatório da 

poupança rural 

Esta Resolução altera os percentuais da 

exigibilidade e de encaixe obrigatório da 

poupança, previstos nos itens 6-4-2 e 6-4-17 do 

Manual de Crédito Rural (MCR), para o período 

de 01.11.2014 a 30.06.2015, com ajustes a partir 

de 01.07.2015.   

 

Os novos percentuais e respectivos períodos de 

aplicação estão apresentados nas tabelas abaixo. 

 

Exigibilidade dos recursos da poupança rural 

Período Percentual 

De 01.07.2014 a 

31.10.2014 

67% média aritmética 

do VSR (*) apurado no 

período de cálculo de 

01.06.2014 a 

30.09.2014 

De 01.11.2014 a 

30.06.2015 

72% da média 

aritmética do VSR (*) 

apurado no período de 

cálculo de 01.10.2014 a 

31.05.2015 

De 01.07.2015 a 

30.06.2016 

71% da média 

aritmética do VSR (*) 

apurado no período de 

cálculo de 01.06.2015 a 

31.05.2016 

De 01.07.2016 a 

30.06.2017 

69% da média 

aritmética do VSR (*) 

apurado no período de 

cálculo de 01.06.2016 a 

31.05.2017 

De 01.07.2017 a 

30.06.2018 

67% da média 

aritmética do VSR (*) 

apurado no período de 

cálculo de 01.06.2017 a 

31.05.2018 

(*) VSR = Valor Sujeito a Recolhimento 

 

Encaixe obrigatório de poupança rural 

Período Percentual 

De 01.07.2014 a 17.10.2014 18% 

De 20.10.2014 a 26.06.2015 13% 

De 29.06.2015 a 24.06.2016 14% 

De 27.06.2016 a 23.06.2017 16% 

De 26.06.2017 a 22.06.2018 18% 

 

Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação, produzindo efeitos referentes à 

redução do percentual do encaixe obrigatório a 

partir do período de cálculo de 20 a 24.10.2014, 

com ajuste em 03.11.2014. 

 

Vigência: 30.10.2014  

Revogação: não há 

Resolução 4.376, de 30.10.2014 – Fator de 

ponderação da exigibilidade de aplicação em 

crédito rural 

Esta Resolução faculta a utilização de fator de 

ponderação instituído pela Resolução 4.259/13, 

para cumprimento da exigibilidade da poupança 

rural. 

 

As instituições financeiras detentoras de saldos 

de operações de crédito rural de custeio e de 

comercialização sujeitos à incidência do fator de 

ponderação de 2,2, poderão renunciar à utilização 

do referido fator, para fins de cumprimento da 

exigibilidade e da subexigibilidade de aplicação 

em crédito rural disciplinadas no Manual de 

Crédito Rural (MCR 6-4-2 e MCR 6-4-5), a partir 

de 01.10.2014. 

 

O ato de renúncia referido no parágrafo anterior 

deve ser comunicado ao Departamento de 

Regulação, Supervisão e Controle das Operações 

do Crédito Rural e do Proagro (DEROP) do 

BACEN até 14.11.2014, mediante documento 

assinado pelo diretor encarregado da área de 

crédito rural. 

 

Vigência: 30.10.2014 

Revogação: não há 

 

 

Comunicado 26.667, de 29.10.2014 – Base de 

cálculo da exigibilidade de aplicação em 

crédito rural dos Recursos Obrigatórios 

Este Comunicado traz esclarecimentos sobre a 

base de cálculo da exigibilidade de aplicação em 

crédito rural dos Recursos Obrigatórios, de que 

trata o item 6-2-2 do Manual de Crédito Rural 

(MCR 6-2-2). 

 

Por força da Resolução 4.348/14, que introduziu 

ajuste na apuração da base de cálculo da 

exigibilidade de aplicação dos recursos 

obrigatórios, as instituições financeiras indicadas 

no MCR 6-2-8-“a” devem observar os seguintes 

passos para a apuração das respectivas 

exigibilidades: 

I - base de cálculo: apurar a média aritmética dos 

Valores Sujeitos a Recolhimento (VSR), relativos 

aos recursos à vista, definidos na forma da 

regulamentação aplicável (Circular 3.632/13), 

observado o período de cálculo definido no MCR 

6-2-6 e as instruções constantes do Anexo I do 

MCR – Documento 24, no que couber; 

II - dedução da base de cálculo: sobre o valor 

apurado no inciso I, deve-se deduzir 

R$44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de 

reais), conforme a regra prevista no MCR 6-2-2; 

III - valor da exigibilidade: sobre o valor apurado 

no inciso II, deve-se aplicar o percentual de 34% 

(trinta e quatro por cento), cujo resultado 

corresponde ao valor da exigibilidade dos 



recursos obrigatórios, conforme determinação 

prevista no MCR 6-2-3. 

 

O Comunicado esclarece ainda que a instituição 

financeira cujo valor da exigibilidade apurado na 

forma do item 2, inciso III, for igual ou inferior a 

R$500.000,00 (quinhentos mil reais):  

I - fica isenta do cumprimento dessa 

exigibilidade, conforme o disposto no MCR 6-2-

5;  

II - deverá observar os procedimentos 

complementares que serão divulgados quando 

da atualização do Anexo I do MCR – Documento 

24. 

 

Vigência: 29.10.2014 

Revogação: não há 

 

Comunicado 26.666, de 29.10.2014 – Normas 

referentes às faculdades de aplicação dos 

Recursos Obrigatórios 

Este Comunicado traz esclarecimentos sobre a 

observância das normas referentes às 

Faculdades de aplicação dos Recursos 

Obrigatórios, de que trata o item 6-1-13 do 

Manual de Crédito Rural (MCR 6-2-13).  

 

Com base nas disposições do MCR 6-2-13), as 

faculdades de aplicação em crédito rural com 

recursos obrigatórios, consolidadas no MCR 6-2-

13, 14 e 15, definem o montante máximo que 

pode ser direcionado por cada instituição 

financeira para financiamento das operações de 

crédito rural ali admitidas, não sendo computados 

para esse fim os saldos das operações 

enquadradas na Subexigibilidade Pronamp (MCR 

6-2-9), na Subexigibilidade Pronaf (MCR 6-2-10) e 

na Subexigibilidade Cooperativa (MCR 6-2-11). 

  

Em consequência, esclarecemos que os saldos 

das operações a seguir relacionadas não são 

computados para o atendimento das referidas 

faculdades de aplicação, quando utilizados para o 

cumprimento das subexigibilidades citadas no 

parágrafo anterior: 

I - operações de comercialização; 

II - operações de custeio da avicultura de corte e 

da suinocultura exploradas sob regime de 

parceria; 

III - operações de crédito de investimento 

destinado à atividade pecuária. 

 

Vigência: 29.10.2014 

Revogação: não há 

 

Taxas e Índices 

 
Comunicado 26.680, de 29.10.2014 – Taxa 

Selic 

De acordo com o Regulamento anexo à Circular 

3.593/12, o Comitê de Política Monetária 

(Copom) definiu que a meta para a Taxa Selic 

será de 11,25% ao ano, a partir de 30 de outubro 

de 2014. 

 

Vigência: 30.10.2014 

Revogação: não há 

 

Comunicado 26.692, de 31.10.2014 – 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 novembro 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 novembro, é de 

1,0398% 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 novembro, é de 13,1646%% 

ao ano. 

 

Vigência: 01.11.2014 

Revogação: não há 

 

 

CVM 

 

Lavagem de dinheiro 

 

Instrução CVM 553, de 16.10.2014 – Cadastro 

de clientes 

Esta Circular altera dispositivos da Instrução CVM 

301, que dispõe sobre a identificação, o cadastro, 

o registro, as operações, a comunicação, os 

limites e a responsabilidade administrativa de 

que tratam os arts. 10, 11, 12 e 13 da Lei nº 

9.613/98, referentes aos crimes de “lavagem” 

ou ocultação de bens, direitos e valores. 

 

As alterações promovidas tiveram o objetivo de 

adequar a regulamentação da CVM às 

recomendações internacionais propostas pelo 

Grupo de Ação Financeira de Lavagem de 

Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo - 

GAFI/FATF, e consideraram dois aspectos da 

norma que tratam do cadastro dos clientes às 

recomendações previstas pelo Grupo de Ação 

Financeira de Lavagem de Dinheiro e 

Financiamento ao Terrorismo - GAFI/FATF:  

 reforça que toda relação de negócio só pode 

ser iniciada ou mantida após observadas as 



providências relacionadas ao processo cadastral 

e da política Conheça seu Cliente; e  

 exige declaração sobre os propósitos e a 

natureza da relação de negócio com a instituição, 

deixando claro que a referida declaração poderá 

ser obtida quando ocorrer a atualização dos 

dados cadastrais dos clientes já existentes. 

 

Vigência: 16.10.2015 

Revogação: não há 

 

 

Companhias abertas 

 

Instrução CVM 552, de 09.10.2014 - Alterações 

no Formulário de Referência e outros 

assuntos 

A CVM divulgou em 09.10.2014, a Instrução 

CVM nº 552/14 que altera as Instruções CVM nº 

480/09, nº 358/02 e nº 481/09. 

 

As principais alterações foram efetuadas nos 

dispositivos da Instrução CVM 480/09, que 

dispõe sobre o registro de emissores de valores 

mobiliários admitidos à negociação em mercados 

regulamentados de valores mobiliários. A nova 

norma atualizou alguns dos dispositivos do 

formulário de referência, previsto na Instrução 

CVM nº 480/09, fazendo ajustes para racionalizar 

e aprimorar a prestação de informações pelas 

companhias. 

 

A seguir, destacamos algumas das principais 

alterações promovidas. 

 

Conversão de categoria 

Nos casos em que um emissor efetua pedido de 

conversão da categoria B para a categoria A, 

acompanhado de concomitante pedido de 

registro de oferta pública de ações ou de valores 

mobiliários conversíveis ou referenciados em 

ações, serão aplicados ao pedido de conversão 

os mesmos prazos de análise previsto para o 

processo de pedido de registro. 

 

Demonstrações financeiras de emissores 

estrangeiros 

Os emissores estrangeiros, com sede em país 

membro do Mercosul, devem ter suas 

demonstrações financeiras elaboradas de acordo 

com: (i) a Lei nº 6.404, de 1976, e as normas da 

CVM; ou (ii) as normas contábeis internacionais 

emitidas pelo International Accounting Standards 

Board – IASB. Fica excluída a possibilidade de 

elaboração das demonstrações financeiras de 

acordo com as normas contábeis do país de 

origem. 

 

 

 

 

Formulário de referência 

 

 Declaração dos responsáveis (item 1.1) 

Deve contemplar declarações individuais do 

Presidente e do Diretor de Relações com 

Investidores devidamente assinadas. 

 

 Fatores de risco (item 4) 

Passa a contemplar os fatos de risco que possam 

influenciar a decisão de investimento e os 

principais riscos de mercado a que o emissor 

está exposto. Adicionalmente contempla a 

inclusão dos itens 4.3.1, 4.4.1 e 4.6.1, que 

trazem a exigência da divulgação do valor total 

provisionado, em substituição às informações 

referentes ao valor provisionado de cada 

processo individualmente. 

 

 Política de gerenciamento de riscos e controles 

internos (itens 5.1) 

Em relação aos riscos indicados, o emissor é 

requerido a prestar informações relacionadas à 

política de gerenciamento de riscos e controles 

internos, tratada em conjunto com as questões 

relativas aos riscos de mercado. 

 

 Riscos e políticas socioambientais (itens 4.1 e 

7.8) 

A relação dos fatores de risco que possam 

influenciar a decisão de investimento fica 

acrescido de item relativo a questões 

socioambientais, bem como requer informações 

relativas às políticas socioambientais, em 

especial quanto às divulgações efetuadas pelo 

emissor. 

 

 Elaboração de demonstrações financeiras (item 

5.3) 

Os requerimentos de informações sobre a 

elaboração de demonstrações financeiras foram 

estendidos e passam a contemplar, dentre 

outros, a descrição de: (i) principais práticas de 

controles internos; (ii) estruturas organizacionais 

envolvidas, (iii) atividades de supervisão da 

eficiência dos controles internos. E, ainda, passa 

a incluir os comentários dos diretores sobre as 

deficiências apontadas no relatório 

circunstanciado preparado pelo auditor 

independente e sobre as medidas corretivas 

adotadas. 

 

 Representante de acionista estrangeiro (itens 

15.1 e 15.2) 

Inclusão de itens que determinam que se 

informe o nome ou denominação social e o CPF 

ou CNPJ do mandatário ou representante legal 

no Brasil de acionista residente ou domiciliado no 

exterior, para os efeitos do art. 119 da Lei nº 

6.404/76. 

 



Outros assuntos 

A nova norma acrescenta, ainda, dois anexos à 

Instrução 480/09:  

 

 Anexo 30-XXXII: regula as informações que 

devem ser divulgadas nos aumentos de capital 

deliberados pelo conselho de administração e 

traz para essas operações o mesmo regime de 

divulgação requerido no Anexo 14 da Instrução 

CVM 481/09 para os aumentos de capital 

deliberados em assembleia geral; e  

 

 Anexo 30-XXXIII: disciplina as informações 

que devem ser divulgadas ao mercado pela 

companhia sempre que for realizada uma 

transação entre partes relacionadas que se 

enquadre nos critérios estabelecidos na nova 

norma. O objetivo é permitir que os acionistas 

possam monitorar as transações mais relevantes 

de forma mais estreita e imediata. Os 

requerimentos previstos neste Anexo se aplicam 

a transação ou conjunto de transações cujo valor 

total seja superior ao menor dos seguintes 

valores: (a) R$ 50 milhões ou (b) 1% do total do 

ativo, e a critério do emissor para transações 

com valores inferiores aos mencionados 

parâmetros. 

 

Vigência: 01.01.2015, exceto novo modelo de 

formulário de referência que passa a vigorar em 

01.01.2016 

Revogação: art. 13, § 1º; art. 27, inciso I, alínea 

“c”, e § 1º; art. 28, parágrafo único; e o art. 29, § 

4º, da Instrução CVM 480/09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outros Normativos 

 

BACEN 

 

Carta Circular 3.674, de 31.10.2014 - Altera a 

Carta Circular 3.562/12, que divulga 

procedimentos a respeito da prestação de 

informações de recolhimento compulsório sobre 

recursos a prazo, de que trata a Circular 3.569/11. 

 

Resolução 4.378, de 30.10.2014 - Permite que o 

excesso de aplicação em investimento pecuário 

da posição de junho de 2014, de que trata a 

faculdade prevista no MCR 6-2-13-"c", seja 

computado para cumprimento da Exigibilidade 

dos Recursos Obrigatórios no período de 

cumprimento 2014/2015. 

 

Circular 3.725, de 30.10.2014 -  Altera a Circular 

3.489/10, que regulamenta o aplicativo para 

acesso ao Sistema de Transferência de Reservas 

(STR) por meio da rede mundial de 

computadores (internet), e dispõe sobre o envio 

de informações relativas a recolhimentos 

compulsórios e direcionamentos obrigatórios em 

substituição à transação PRCO500 do Sistema de 

Informações do Banco Central (Sisbacen). 

 

Comunicado 26.588, de 13.10.2014 -  Comunica 

alterações na redação das instruções de 

preenchimento dos Documentos Balancete 

Patrimonial Analítico - Conglomerado Prudencial 

(cód. 4060) e Balanço Patrimonial Analítico - 

Conglomerado Prudencial (cód. 4066), de que 

trata a Carta Circular 3.651/14. 

 

Comunicado 26.549, de 06.10.2014 -  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).
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