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BACEN 

 

Mercados financeiro e de capitais no País 

 

Resolução 4.373, de 29.09.2014 - Aplicações 

de investidor não residente no Brasil 

Esta Resolução dispõe sobre aplicações de 

investidor não residente no Brasil nos 

mercados financeiro e de capitais no País, e dá 

outras providências. 

 

Para os efeitos desta Resolução entende-se por: 

I - investidor não residente, individual ou 

coletivo, as pessoas físicas ou jurídicas, os 

fundos ou outras entidades de investimento 

coletivo, com residência, sede ou domicílio 

no exterior; 

II - registro no BACEN, o lançamento das 

informações no Sistema de Informações 

Banco Central (Sisbacen) - Registro 

Declaratório Eletrônico (RDE). 

 

As aplicações de investidor não residente no 

Brasil nos mercados financeiro e de capitais  

 

 

 

 

 

no País e as respectivas transferências 

financeiras do e para o exterior, em moeda 

nacional ou em moeda estrangeira, devem 

obedecer ao disposto nesta Resolução, além das 

normas cambiais e da legislação específica. As 

mencionadas aplicações devem ser realizadas 

nos mesmos instrumentos e modalidades 

operacionais disponíveis ao investidor residente 

no Brasil. 

 

Excluem-se das disposições desta Resolução as 

aplicações de investidores não residentes 

titulares de contas de depósito em moeda 

nacional no País que realizarem aplicações em 

depósito de poupança ou em depósitos a prazo 

no próprio banco depositário da conta. 

 

Ficam aprovados os Regulamentos anexos à 

Resolução, que disciplinam: 

I - a aplicação nos mercados financeiro e de 

capitais dos recursos externos ingressados 

no País, por parte de investidor não 

residente, inclusive a partir das contas em 
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moeda nacional de residentes, domiciliados 

ou com sede no exterior; e 

II - os investimentos de capitais estrangeiros no 

País por meio do mecanismo de Depositary 

Receipts. 

 

Os investimentos realizados nos termos desta 

Resolução sujeitam-se a registro no BACEN, na 

forma dos Regulamentos Anexos I e II. 

 

Os investidores não residentes de que trata o 

Regulamento Anexo I à Resolução sujeitam-se a 

registro na Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM). 

 

Os responsáveis pelo registro, indicados nos 

Regulamentos anexos a esta Resolução, devem 

manter à disposição do BACEN a documentação 

comprobatória de todas as informações 

declaradas no RDE, pelo prazo de cinco anos 

contado a partir da data de cada atualização. 

 

Para os fins do registro de que trata esta 

Resolução, sujeitam-se à realização de operações 

simultâneas de câmbio ou de transferências 

internacionais em reais, sem entrega efetiva dos 

recursos e independentemente de prévia 

autorização do BACEN: 

I - a conversão de haveres de não residentes no 

País em investimento nos mercados 

financeiro e de capitais de que trata esta 

Resolução; 

II - a transferência de aplicação de investidor 

não residente por meio do mecanismo de 

Depositary Receipts, nos termos do Anexo 

II desta Resolução, para a modalidade de 

investimento estrangeiro direto no País, de 

que trata a Resolução 3.844/10; 

III - a transferência de aplicação de investidor 

não residente por meio do mecanismo de 

Depositary Receipts, nos termos do Anexo 

II desta Resolução, para aplicação de 

investidor não residente nos mercados 

financeiro e de capitais no País, nos termos 

do Anexo I desta Resolução; 

IV - a transferência de aplicação de investidor 

não residente nos mercados financeiro e de 

capitais, nos termos do Regulamento Anexo 

I desta Resolução, para a modalidade de 

investimento estrangeiro direto no País, de 

que trata a Resolução 3.844/10, e vice-

versa. 

 

A inobservância do disposto na regulamentação 

referente ao registro de capitais estrangeiros no 

País implica a vedação à realização de 

transferências financeiras ao amparo do registro, 

enquanto não forem sanadas as irregularidades, 

sem prejuízo da aplicação de penalidades nos 

termos da legislação ou da regulamentação 

vigente. 

O BACEN e a CVM, dentro de suas respectivas 

esferas de competência, ficam autorizados a 

expedir normas complementares e a adotar as 

medidas julgadas necessárias à execução do 

disposto nesta Resolução, inclusive quanto à 

aplicação de penalidades. 

 

Vigência: 30.03.2015 

Revogação: Resoluções 1.289/87, 1.927/92, 

2.247/96, 2.248/96, 2.628/99, 2.689/00, 2.742/00, 

2.786/00, 3.245/04, 3.349/06, 3.760/09, e 

3.845/10, a partir de 30.03.2015. 

 

 

Administradoras de Consórcio 

 

Carta Circular 3.671, de 22.09.2014 -  

Procedimentos para devolução dos saldos 

remanescentes 

Esclarece sobre os procedimentos para 

devolução dos saldos remanescentes no fundo 

comum e no fundo de reserva após a realização 

da última assembleia de contemplação de grupo 

de consórcio. 

 

A Carta Circular dispõe que, após a realização da 

última assembleia de contemplação de grupo de 

consórcio constituído a partir de 6 de fevereiro de 

2009, os saldos remanescentes no fundo comum 

e, se for o caso, no fundo de reserva, devem ser 

rateados entre os consorciados ativos. 

 

Vigência: 23.09.2014 

Revogação: não há 

 

Carta Circular 3.672, de 22.09.2014 - Altera a 

função de título e subtítulos no Cosif 

Esta Carta Circular altera a função de título e 

subtítulos contábeis no Cosif de uso das 

administradoras de consórcio. 

 

O item 18 do Anexo IV da Carta Circular 

3.147/04, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

18 - O título RECURSOS A DEVOLVER A 

CONSORCIADOS, código 4.9.8.94.00-2 do Cosif, 

destina-se ao registro do valor dos recursos 

coletados a serem devolvidos a consorciados. 

 

O subtítulo Ativos - em Andamento, código 

4.9.8.94.10-5 do Cosif, destina-se ao registro dos 

recursos a devolver a consorciados ativos pelos 

excessos de amortização. 

 

O subtítulo Ativos - pelo Rateio, código 

4.9.8.94.15-0 do Cosif, destina-se ao registro dos 

recursos a devolver aos consorciados ativos por 

ocasião do rateio para encerramento do grupo. 

 



O subtítulo Desistentes ou Excluídos, código 

4.9.8.94.20-8 do Cosif, destina-se ao registro dos 

valores a serem ressarcidos aos consorciados 

desistentes ou excluídos. 

 

Vigência: 23.09.2014 

Revogação: não há 

 

 

Cooperativas de crédito 

 

Resolução 4.368, de 11.09.2014 - Prestação de 

informações de cooperados 

Esta Resolução dispõe sobre a prestação de 

informações pelas cooperativas singulares de 

crédito a respeito de seus cooperados. 

 

As cooperativas singulares de crédito devem 

elaborar e remeter ao BACEN o documento 

Informações de Cooperados, contendo dados 

relativos a seus cooperados e, quando houver, 

dos representantes legais ou convencionais 

desses cooperados. 

 

Vigência: 11.09.2014 

Revogação: não há 

 

Circular 3.720, de 11.09.2014 - Remessa do 

documento Informações de Cooperados 

Esta Circular dispõe sobre a remessa do 

documento Informações de Cooperados por 

parte das cooperativas singulares de crédito. 

 

As cooperativas singulares de crédito devem 

elaborar e remeter ao BACEN, mensalmente, 

informações de seus cooperados e, quando 

houver, de seus representantes legais ou 

convencionais, por meio do documento 5300 - 

Informações de Cooperados, com o código 

44.1.3.271-4, do Catálogo de Documentos 

(Cadoc). O mencionado requerimento não se 

aplica às cooperativas singulares em liquidação 

ordinária, extrajudicial ou sob intervenção. 

 

O documento Informações de Cooperados deve 

conter informações relativas: 

I - ao cooperado; e 

II - ao representante legal ou convencional do 

cooperado, quando houver. 

 

As cooperativas singulares de crédito devem 

manter as informações utilizadas para a 

elaboração do documento de que trata esta 

Circular à disposição do BACEN, pelo prazo de 

cinco anos, contados a partir da data de 

encerramento do relacionamento com o 

cooperado ou com o seu representante. 

 

Os procedimentos relativos à elaboração e à 

tempestiva remessa das informações de que 

trata esta Circular é de responsabilidade do 

diretor indicado nos termos do art. 1º da Circular 

3.504/10. 

 

As informações de que trata esta Circular serão 

utilizadas para o registro dos relacionamentos 

entre cooperados e de seus representantes 

legais ou convencionais, quando houver, e 

cooperativas singulares de crédito no Cadastro 

de Clientes do Sistema Financeiro Nacional 

(CCS). 

 

A remessa das informações de que trata esta 

Circular terá início na data-base de dezembro de 

2014, conforme cronograma a seguir: 

I - em regime de produção assistida, até a data-

base de junho de 2015; e 

II - em regime de produção definitiva, a partir da 

data-base de julho de 2015. 

 

Vigência: 11.09.2014 

Revogação: não há 

 

 

Estatística Econômico-Financeira (Estfin) 

 

Circular 3.717, de 11.09.2014 - Dispensa da 

elaboração e remessa do documento 

Estatística Econômico-Financeira (Estfin) 

As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo 

BACEN ficam dispensadas da elaboração e da 

remessa do documento Estatística Econômico-

Financeira (Estfin), código no Catálogo de 

Documentos (Cadoc) 4150. 

 

Vigência: 01.04.2015 

Revogação: art. 3º da Circular 3.402/08, e as 

Cartas Circulares 2.903/00 e 3.648/14, a partir de 

01.04.2015, tornando sem efeito os 

Comunicados 5.120/96 e 18.256/09 

 

 

Taxas e Índices 

 

Comunicado 26.397, de 03.09.2014 - 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 11,00% ao ano, a partir de 4 de 

setembro de 2014. 

 

Vigência: 04.09.2014 

Revogação: não há 

 

Comunicado 26.520, de 30.09.2014 - 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 outubro 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 janeiro, é de 

1,0284% 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 janeiro, é de 13,1518% ao 

ano. 

 

Vigência: 01.10.2014 

Revogação: não há 

 

Comunicado 26.389, de 02.09.2014 - Unidade 

Padrão de Capital - UPC 

Este comunicado divulga o valor da Unidade 

Padrão de Capital - UPC, a vigorar de 01.10.2014 

a 31.12.2014 será de R$ 22,49.  

 

Vigência: 01.10.2014 

Revogação: não há 

 

Resolução 4.370, de 29.09.2014 - TJLP 

É fixada em 5,0% a.a. a Taxa de Juros de Longo 

Prazo (TJLP) a vigorar de 01.10.2014 a 

31.12.2014, inclusive. 

 

Vigência: 23.12.2013 

Revogação: Resolução 4.346/14 (a partir 

01.10.2014) 

 

 

CVM 

 

Distribuição pública 

 

Instrução 551, de 25.09.2014 - Distribuição 

pública com esforços restritos 

Esta Instrução altera e acrescenta dispositivos às 

seguintes normas: 

 Instrução 332/00, que dispõe sobre a emissão 

e negociação de certificado de depósito de 

valores mobiliários (BDR);  

 Instrução 400/03, que dispõe sobre as ofertas 

públicas de distribuição de valores mobiliários 

nos mercados primário ou secundário; e  

 Instrução 476/09, que trata das ofertas 

públicas de valores mobiliários distribuídas 

com esforços restritos e sua negociação nos 

mercados regulamentados.  

 

O principal objetivo é permitir a distribuição 

pública com esforços restritos de ações de 

emissores categoria A e valores mobiliários 

correlatos, tais como debêntures conversíveis 

por ações.  

 

A CVM implementou também outras medidas 

pontuais que têm o intuito de aumentar a 

abrangência da norma e aprimorar a supervisão 

das ofertas com esforços restritos: 

 inserção dos certificados de operações 

estruturadas (COE) no rol de ativos previsto 

na Instrução 476/09, viabilizando sua oferta 

pública com esforços restritos;  

 aumento do número de investidores 

qualificados que podem adquirir valores 

mobiliários na oferta (passará de 20 para 50);  

 inserção de um comunicado de início de 

oferta; e  

 aprimoramento da informação relativa ao 

encerramento da oferta.  

 

Dentre as modificações promovidas, destacamos 

aquelas efetuadas na Instrução 400/03, que 

passa a vigorar acrescida do art. 32-A, com a 

seguinte redação: 

 

Art. 32-A  A primeira oferta pública registrada de 

ações emitidas por companhia em fase pré-

operacional será distribuída exclusivamente para 

investidores qualificados.  

 

§ 1º  A negociação em mercados 

regulamentados de valores mobiliários emitidos 

nos termos do caput deve ser realizada somente 

por investidores qualificados pelo prazo de 18 

(dezoito) meses contado do encerramento da 

oferta. 

 

§ 2º  O disposto no caput também abrange os 

bônus de subscrição, as debêntures conversíveis 

ou permutáveis por ações e os certificados de 

depósito desses valores mobiliários e de ações. 

 

§ 3º  Para fins do disposto neste artigo, a 

companhia será considerada pré-operacional 

enquanto não tiver apresentado receita 

proveniente de suas operações, em 

demonstração financeira anual ou, quando 

houver, em demonstração financeira anual 

consolidada elaborada de acordo com as normas 

da CVM e auditada por auditor independente 

registrado na CVM. 

 

Vigência: 25.09.2014 

Revogação: inciso VIII do art. 11 e o Anexo I da 

Instrução CVM nº 476/09 

 

 

 

 

 



Outros Normativos 

 

BACEN 

 

Resolução 4.375, de 30.09.2014 - Altera o 

Manual de Crédito Rural (MCR) com a finalidade 

de estabelecer, a partir de 1º de janeiro de 2015, 

novas condições para o Programa de Garantia da 

Atividade Agropecuária da Agricultura Familiar 

(Proagro Mais). 

 

Resolução 4.374, de 29.09.2014 - Altera a 

Resolução 4.170/12, que estabelece as 

condições para a contratação dos financiamentos 

passíveis de subvenção econômica de que trata a 

Lei nº 12.096/09. 

 

Resolução 4.372, de 29.09.2014 - Define os 

encargos financeiros de inadimplemento 

aplicáveis às operações de crédito contratadas 

com recursos do Fundo Constitucional de 

Financiamento do Norte (FNO), do Fundo 

Constitucional de Financiamento do Nordeste 

(FNE) e do Fundo Constitucional de 

Financiamento do Centro-Oeste (FCO). 

 

Resolução 4.371, de 29.09.2014 - Altera as 

normas do Programa Nacional de Apoio ao Médio 

Produtor Rural (Pronamp) e do Programa para 

Construção e Ampliação de Armazéns (PCA). 

 

Comunicado 26.514, de 29.09.2014 - Comunica 

as alterações e as publicações do Dicionário de 

Domínios e da Relação de Códigos de Erros 

associados ao Catálogo de Serviços do SFN. 

 

Carta Circular 3.673, de 26.09.2014 - Divulga 

procedimentos a serem observados para a 

operação de participante em regime de 

contingência no Sistema de Transferência de 

Reservas (STR). 

 

Circular 3.721, de 25.09.2014 - Dispõe sobre a 

obrigação de utilização, por instituições 

financeiras e instituições de pagamento, de 

arquivos padronizados de agenda de recebíveis. 

 

Resolução 4.368, de 18.09.2014 - Altera a 

redação do art. 9º-W da Resolução 2.827/01, para 

ampliar o limite autorizado para a contratação de 

operações de crédito destinadas a financiar 

projetos de Pavimentação e Qualificação de Vias 

Urbanas selecionados para o Programa de 

Aceleração do Crescimento. 

 

Circular 3.719, de 11.09.2014 - Revoga os §§ 1º 

e 2º do art. 1º da Circular 1.832/90, que trata do 

Programa Federal de 

Desregulamentação/Decreto 9.179/90 que 

dispensa o credenciamento prévio pelo Banco 

Central para exercer a função de agente fiduciário 

de debenturistas, atuar como agente fiduciário de 

empréstimos com garantia hipotecária, de que 

trata o artigo 30 do Decreto-Lei nº 70, de 

21.11.66, e para repassar recursos oficiais. 

 

Resolução 4.367, de 11.09.2014 - Revoga 

resoluções sem função por decurso de prazo ou 

por regulamentação superveniente. 

 

Circular 3.718, de 11.09.2014 - Revoga 

circulares e cartas circulares sem função por 

decurso de prazo ou por regulamentação 

superveniente. 

 

Carta Circular 3.670, de 02.09.2014 - Altera as 

Instruções de Preenchimento do documento de 

código 2041 - Demonstrativo de Limites 

Operacionais (DLO), de que tratam a Circular 

3.398/08 e a Carta Circular 3.616/13. 

 

Comunicado 26.379, de 01.09.2014 - Divulga 

comunicado do Grupo de Ação Financeira contra 

a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do 

Terrorismo (GAFI/FATF). 

 

 

CVM 

 

Deliberação 726, de 22.09.2014 - Dispõe sobre 

a autorização para a distribuição pública de títulos 

de dívida pela International Finance Corporation - 

IFC.  

 

Ofício-Circular/CVM/SIN 04/2014, de 

15.09.2014 - Orienta os administradores dos 

fundos de investimento quanto ao 

preenchimento do item 11 do Anexo V da 

Instrução CVM nº 409/04, que apresenta o 

resultado para o fundo de investimento de um 

teste no qual os fatores primitivos de risco são 

estressados.  

 

Ofício-Circular/CVM/SEP 03/2014, de 

15.09.2014 - Informa as companhias incentivadas 

que, para manutenção do registro atualizado, a 

partir de 01/10/2014 poderão ser enviadas as 

informações periódicas e eventuais por 

intermédio da página da CVM ou da 

BM&FBOVESPA na rede mundial de 

computadores. 

 

Deliberação 725, de 10.09.2014 - Alerta 

referente à colocação irregular de contratos de 

investimento coletivo no mercado de valores 

mobiliários sem os competentes registros 

previstos na Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de 

1976, na Instrução 400/03 e na Instrução CVM 

480/09.  

 



Ofício-Circular/CVM/SMI/SIN  04/2014, de 

02.09.2014 - Divulga comunicados publicados 

pelo Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem 

de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo 

(GAFI/FATF).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenação e elaboração  

Andrea Sato Seara Fernandes    

Marco Antonio Pontieri     

Renata de Souza Gasparetto 

dpp@kpmg.com.br  

Tel (11) 2377-4942 

kpmg.com/BR 

© 2014 KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-

membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. Todos 

os direitos reservados. 

O nome KPMG, o logotipo e “cutting through complexity” são marcas registradas ou comerciais da KPMG International. 

Todas as informações apresentadas neste documento são de natureza genérica e não têm por finalidade abordar as 

circunstâncias de uma pessoa ou entidade específica. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas 

e atualizadas, não há garantia de sua exatidão na data em que forem recebidas nem de que tal exatidão permanecerá no 

futuro. Essas informações não devem servir de base para se empreenderem ações sem orientação profissional qualificada, 

precedida de um exame minucioso da situação em pauta. 


