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Arranjos de pagamento 

 

Circular 3.765, de 25.09.2015 - Regulamento 

Altera a Circular 3.682/13, que aprovou o 

regulamento que disciplina a prestação de serviço 

de pagamento no âmbito dos arranjos de 

pagamentos integrantes do Sistema de 

Pagamentos Brasileiro (SPB), estabelece os 

critérios segundo os quais os arranjos de 

pagamento não integrarão o SPB e dá outras 

providências. 

 

As mudanças aprovadas visam aperfeiçoar a 

segurança e a eficiência. Entre as novidades, 

destaca-se a racionalização do gerenciamento de 

risco e da liquidação das obrigações entre 

instituições participantes de um mesmo arranjo. 

               

Os ajustes trazem maior comodidade para os 

usuários, que não precisarão manter contas em 

diversas instituições simultaneamente. 

  

 

 

 

 

 

A nova regulamentação garante maior liberdade 

aos estabelecimentos comerciais de escolher a 

instituição na qual desejam receber os 

pagamentos. 

  

Por fim, a revisão do conceito de arranjo fechado 

restringe as exclusividades comerciais ainda 

remanescentes entre integrantes de arranjos de 

pagamento, contribuindo para a maior concorrência 

e estimulando a competição nesse segmento 

econômico. 

 

Dentre outras alterações, o Regulamento anexo à 

Circular 3.682/13, passa a vigorar acrescido dos 

seguintes capítulos: 

 

 VI – Da compensação e da liquidação no 

âmbito dos arranjos de pagamento - 

sujeitam-se a este Capítulo os arranjos de 

pagamento integrantes do SPB, cuja liquidação 

entre usuários finais implique transferências de 

fundos entre diferentes instituições financeiras 

ou instituições de pagamento. 
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 VII – Da interoperabilidade - as regras de 

interoperabilidade entre arranjos ou no âmbito 

de um mesmo arranjo devem garantir que o 

usuário final possa utilizar uma única conta de 

depósito à vista ou de pagamento para a 

realização de transações de pagamento. 

 

Fica estabelecido o prazo de 180 dias, a partir da 

data de publicação desta Circular, para submissão, 

pelos instituidores de arranjos de pagamento 

integrantes do SPB, das alterações nos seus 

regulamentos com o objetivo de adequá-los ao 

disposto nesta Circular. 

 

Vigência: 28.09.2015 

Revogação: não há 

 

 

Fundo Garantidor de Créditos (FGC) 

 

Resolução 4.439, de 24.09.2015 – Depósitos a 

Prazo com Garantia Especial (DPGE) 

Altera a Resolução 4.222/13, que dispõe sobre o 

Fundo Garantidor de Créditos (FGC). 

 

Dentre as principais alterações destacam-se as 

descritas a seguir. 

 

Com relação aos limites de captação por meio dos 

Depósitos a Prazo com Garantia Especial (DPGE), 

adicionalmente aos limites previstos no art. 4º da 

Resolução 4.222/13, as instituições associadas ao 

FGC podem captar, em cada trimestre civil, no 

período compreendido entre 1º de outubro de 

2015 e 31 de dezembro de 2016, DPGE sem 

cessão fiduciária, no montante de até 50% desses 

instrumentos com vencimento no respectivo 

trimestre, observando-se as seguintes condições: 

 no cálculo do limite serão considerados os 

saldos dos depósitos captados até 31 de 

agosto de 2015, apurados no último dia útil do 

trimestre civil anterior; 

 o limite, quando não utilizado, no todo ou em 

parte, não pode ser aproveitado nos trimestres 

civis subsequentes; 

 na captação dos depósitos deve ser observado 

o limite estabelecido no art. 4º, § 1º, inciso II da 

Resolução 4.222/13; 

 o redutor referido no art. 5º e a vedação de que 

trata o art. 3º, § 8º, inciso II da Resolução 

4.222/13, não se aplicam aos depósitos 

captados na forma descrita acima; e 

 a contribuição especial sobre o saldo dos 

depósitos captados na forma descrita acima 

deve ser recolhida ao FGC, observada a 

alíquota prevista no art. 3º, inciso I da 

Resolução 4.222/13. 

 

Fica acrescido ao limite de captação dos depósitos 

referidos acima, relativo ao 4º trimestre de 2015, o 

montante correspondente a 50%  do valor dos 

DPGE sem cessão fiduciária com vencimento 

entre 1º e 30 de setembro de 2015. 

 

Vigência: 28.09.2015 

Revogação: não há 

 

 

Fundos de Aposentadoria Programada 

Individual (FAPI) 

 

Resolução 4.438, de 24.09.2015 - Regulamento 

Altera o Regulamento anexo à Resolução 2.424/97, 

que disciplina a constituição e o funcionamento de 

Fundos de Aposentadoria Programada Individual 

(FAPI) e dispõe sobre a instituição de Planos de 

Incentivo à Aposentadoria Programada Individual. 

 

O art. 18 do Regulamento anexo à Resolução 

2.424/97, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 18.  A aplicação e o resgate de quotas do FAPI 

podem ser efetuados por meio de cheque, débito 

e crédito em conta de depósitos, documento de 

ordem de crédito ou de transferência eletrônica. 

Parágrafo único.  Os recursos oriundos do resgate 

de quotas do FAPI podem ser utilizados para a 

aquisição de renda vinculada a plano de 

previdência, de que trata o art. 12 da Lei nº 9.477, 

de 24 de julho de 1997, oferecido por entidades 

abertas de previdência complementar ou 

sociedades seguradoras."  

 

Vigência: 28.09.2015 

Revogação: não há 

 

 

Taxas e índices 

 

Comunicado 28.394, de 02.09.2015 – Taxa Selic 

De acordo com o Regulamento anexo à Circular 

3.593/12, o Comitê de Política Monetária (Copom) 

definiu que a meta para a Taxa Selic será de 

14,25% ao ano, a partir de 3 de setembro de 2015. 

 

Vigência: 03.09.2015 

Revogação: não há 

 

 

Resolução 4.437, de 24.09.2015 - TJLP 

É fixada em 7% a.a. a Taxa de Juros de Longo 

Prazo (TJLP) a vigorar de 01.10.2015 a 31.12.2015, 

inclusive. 

 

Vigência: 01.10.2015 

Revogação: Resolução 4.420/15 (a partir 

01.10.2015) 

 

 

 

 



Comunicado 28.551, de 30.09.2015 – Sistema 

Financeiro da Habitação (SFH) 

O percentual referente à remuneração básica dos 

depósitos de poupança para vigência no mês de 

outubro, é de 2,2008% 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 outubro, é de 14,4649% ao ano. 

 

Vigência: 01.10.2015 

Revogação: não há 

 

 

Comunicado 28.411, de 08.09.2015 - Unidade 

Padrão de Capital - UPC 

Este comunicado divulga o valor da Unidade 

Padrão de Capital - UPC, a vigorar de 1º de outubro 

a 31 de dezembro de 2015 será de R$ 22,83.  

 

Vigência: 01.10.2015 

Revogação: não há 

 

 

 

CVM 

 

Companhias abertas 

 

Instrução CVM 567, de 17.09.2015 – Negociação 

de ações de própria emissão e participações 

relevantes 

Esta Instrução dispõe sobre a negociação por 

companhias abertas de ações de sua própria 

emissão e derivativos nelas referenciados. Esta 

nova norma revoga e substitui as Instruções CVM 

10/80 e 390/03 que tratavam sobre o tema, bem 

como altera dispositivos das Instruções CVM 

480/09, 481/09 e 552/14. 

 

A Instrução tem como pontos principais: 

 a exigência de que determinadas operações 

sejam submetidas à aprovação pela assembleia 

geral de acionistas; 

 a extensão, aos derivativos referenciados em 

ações de emissão das companhias abertas, de 

determinadas restrições incidentes sobre as 

negociações de tais ações; e 

 a incorporação de decisões do colegiado da 

CVM que permitiram a utilização de 

demonstrações contábeis intermediárias ou as 

que integram os formulários de informações 

trimestrais na avaliação da companhia sobre 

sua capacidade de adquirir ações de emissão 

própria. 

 

Dentre as demais alterações destacam-se 

também: 

 a Instrução CVM 480/09 passa a vigorar 

acrescida do Anexo 30-XXXVI, conforme 

modelo previsto no Anexo A desta Instrução; 

 os itens 19.2 e 19.3 do Anexo A à Instrução 

CVM 552/14, passam a vigorar conforme 

modelo previsto no Anexo B desta Instrução; e 

 a Instrução CVM 481/09, passa a vigorar 

acrescida do Anexo 20-B, conforme redação do 

Anexo C desta Instrução. 

 

Vigência: 18.09.2015 

Revogação: Instruções CVM 10/80 e 390/03, nota 

explicativa 16/80, e o item 19.4 do Anexo A à 

Instrução CVM 552/14 

 

 

Instrução CVM 568, de 17.09.2015 – Regime 

informacional 

Altera e acrescenta dispositivos à Instrução CVM 

358/02, e altera dispositivos da Instrução CVM 

480/09. 

 

As mudanças nos dispositivos das Instruções CVM 

358/02 e 480/09 buscam manter um regime 

informacional quanto à negociação de 

participações relevantes em companhias abertas 

que seja consistente com as regras da ICVM 567, 

comentada nesta publicação. Sobre as mudanças 

na 358/02, destaca-se que as ações referenciadas 

por derivativos, ainda que de liquidação financeira, 

passam a ser consideradas para fins de divulgação 

de participação relevante.  

 

Vigência: 18.09.2015 

Revogação: inciso IV do caput do art. 12 da ICVM 

358/02, e inciso VII do § 3º do art. 24 da ICVM 

480/09 

 

 

Fundos de investimento 

 

Ofício-Circular CVM/SIN 07/2015, de 30.09.2015 

– Prestação de informações 

Este Ofício-Circular tem como objetivo orientar os 

administradores de fundos de investimento com 

relação ao envio de documentos e informações 

dos fundos pelo Sistema CVMWeb, a partir do 

início da vigência da Instrução CVM 555/14.  

 

O Ofício-Circular aborda os seguinte assuntos: 

 registro de novos fundos, já sob o amparo da 

ICVM 555;  

 adaptação de fundos de investimento em 

funcionamento normal à ICVM 555; 

 envio do documento Informe Diário; e  

 envios de outros documentos. 

 

A CVM alerta para o fato de que, até 30.06.2016, 

será possível o envio de versões distintas de 

documentos aplicáveis, conforme o caso, aos 



fundos 555 e aos fundos 409. Eventualmente, será 

necessário que os administradores enviem os 

mesmos documentos em versões diferentes, para 

fundos sujeitos a diferentes normas. 

 

Vigência: 30.09.2015 

Revogação: não há 

 

 

 

Outros Normativos 
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Resolução 4.436, de 24.09.2015 - Altera a 

Resolução 4.298/13, que autoriza a concessão de 

rebate para a liquidação e a renegociação das 

operações contratadas ao amparo das linhas de 

crédito para os Grupos "A" e "A/C" do Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(Pronaf). 

 

Carta Circular 3.728, de 24.09.2015 - Altera o 

Anexo I à Carta Circular 3.636/14, que divulga os 

títulos e subtítulos do Plano Contábil das 

Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif), 

utilizados como base de cálculo das contribuições 

ordinárias das instituições associadas ao Fundo 

Garantidor do Cooperativismo de Crédito 

(FGCoop). 

 

Carta Circular 3.727, de 22.09.2015 - Altera o 

Anexo I à Carta Circular 3.611/13, que contempla a 

relação dos títulos e subtítulos do Plano Contábil 

das Instituições do Sistema Financeiro Nacional 

(Cosif), utilizados como base de cálculo das 

contribuições ordinárias e especiais das 

instituições associadas ao Fundo Garantidor de 

Crédito (FGC). 

 

Carta Circular 3.726, de 22.09.2015 - Altera as 

Instruções de preenchimento dos documentos de 

código 2061 e 2071 - Demonstrativo de Limites 

Operacionais (DLO), de que tratam as Cartas 

Circulares 3.663/14 e 3.681/14. 

 

Carta Circular 3.725, de 15.09.2015 - Cria rubricas 

contábeis no Plano Contábil das Instituições do 

Sistema Financeiro Nacional (Cosif) para registro 

de contas de depósitos encerradas. 

 

Carta Circular 3.724, de 15.09.2015 - Divulga os 

procedimentos para a remessa das informações 

sobre o indicador Liquidez de Curto Prazo (LCR), 

de que trata a Circular 3.761/15. 

 

Comunicado 28.420, de 09.09.2015 - Comunica a 

publicação, no ambiente de homologação, de nova 

versão do Sistema de Recolhimentos 

Compulsórios. 
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