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BACEN 
 
Instrumentos financeiros 
 
Resolução 4.389, de 18.12.2014 – Processo de 
apreçamento de instrumentos financeiros 
avaliados pelo valor de mercado 
Altera a Resolução 4.277/13, que estabelece 
procedimentos mínimos a serem observados no 
processo de apreçamento de instrumentos 
financeiros avaliados pelo valor de mercado. A 
seguir, destacamos as principais alterações. 
 
Instrumentos financeiros 
Define os instrumentos financeiros sujeitos aos 
procedimentos estabelecidos na Resolução 
4.277/13, a saber: 
• títulos e valores mobiliários classificados nas 

categorias “títulos para negociação” e “títulos 
disponíveis para venda”, conforme a Circular 
3.068/01; 

• instrumentos financeiros derivativos, de que 
trata a Circular 3.082/02; e 

• demais instrumentos financeiros avaliados 
pelo valor de mercado, independentemente 
da sua classificação na carteira de 
negociação, estabelecida na Resolução 
3.464/07. 

 

 
 
 
Responsabilidades e controles 
Os requisitos mínimos de conteúdo das políticas 
e procedimentos passam a incluir: 
• os processos para identificação dos 

instrumentos financeiros que atendem às 
condições para a admissibilidade; 

• os procedimentos para a consideração das 
estratégias de hedge; e 

• procedimentos para a incorporação dos 
ajustes de que trata o art. 8º dessa 
Resolução. 

 
Para assegurar a acurácia de preços, índices e 
taxas utilizados no processo de apreçamento, os 
procedimentos de verificação independente 
devem considerar, no mínimo: 
I - a complexidade dos instrumentos financeiros 
e a natureza dos mercados em que são 
negociados; 
II - a independência das fontes de dados; e 
III - a consistência com os valores utilizados na 
apuração de balancetes mensais e demais 
demonstrações financeiras. 
 
A instituição deve ser capaz de comprovar a 
independência entre os procedimentos de 
apreçamento e de verificação. 
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A instituição deve utilizar os resultados dos 
procedimentos de verificação independente na 
revisão das metodologias de apreçamento. 
 
Metodologias de apreçamento 
As revisões periódicas dos modelos de 
apreçamentos utilizados devem ser realizadas no 
mínimo anualmente ou sempre que houver 
mudança relevante nas premissas, nos 
parâmetros, ou nos resultados do modelo, de 
forma a assegurar sua acurácia e adequação. 
 
A metodologia de apreçamento desenvolvida 
pela própria instituição deve: 
I - ser aprovada por unidade independente das 
áreas responsáveis pelas mesas de operação; e 
II - ser submetida à avaliação quanto à validade 
das premissas, dos métodos matemáticos e dos 
sistemas de informática empregados, realizada 
por unidade independente das áreas 
responsáveis pelo desenvolvimento. 
 
Ajustes prudenciais 
Admite-se que, para os instrumentos financeiros 
avaliados pelo valor de mercado, desde que 
negociados de forma ativa e frequente e cujos 
preços baseiam-se em fontes de informações 
independentes, em que o preço reflita 
adequadamente o valor líquido provável de 
realização do instrumento financeiro, não sejam 
realizados os ajustes prudenciais. 
 
A nova norma incorpora maiores detalhes sobre 
os elementos mínimos que devem ser 
considerados na avaliação da necessidade de 
ajustes prudenciais no valor dos instrumentos 
financeiros. 
 
As políticas e procedimentos sobre os sistemas 
e controles estabelecidos pelas instituições para 
fins de apreçamento dos instrumentos 
financeiros devem ser compatíveis com as 
práticas e regulamentações contábeis e 
especificar a natureza dos ajustes que são 
realizados contabilmente e aqueles que são 
deduzidos do Capital Principal. 
 
Adicionalmente, para efeito de ajustes no Capital 
Principal, as instituições devem considerar os 
seguintes elementos, sem prejuízo de outros 
considerados relevantes: 
I - tempo requerido para liquidação das posições 
detidas ou para compensar, no todo ou em parte, 
os riscos decorrentes por meio de operações de 
hedge; 
II - volatilidades nos preços de ofertas de compra 
e de ofertas de venda; 
III - disponibilidade de cotações independentes; 
IV - média e volatilidade dos volumes de 
negociação, inclusive em períodos de estresse; 
V - concentrações de mercado; 

VI - tempo de permanência das posições na 
carteira; 
VII - relevância das posições submetidas a 
metodologias de marcação a modelo no 
processo de apreçamento; e 
VIII - riscos de modelo não incluídos na avaliação 
da necessidade de ajustes. 
 
Nos procedimentos para avaliação da 
necessidade de ajustes não devem ser 
considerados como premissas cenários de 
estresse ou necessidade de liquidação imediata 
do total das posições. 
 
A avaliação da necessidade de ajustes 
prudenciais deve considerar a relevância e a 
liquidez das posições em instrumentos 
financeiros avaliadas ao valor de mercado, 
observados os seguintes critérios: 
I - a relevância e a liquidez devem ser definidas 
pela instituição segundo critérios consistentes e 
passíveis de verificação; 
II - a análise da relevância dos instrumentos 
financeiros deve considerar, no mínimo, o 
tamanho da respectiva posição na instituição em 
relação ao total no mercado em que são 
negociados e em relação à exposição total na 
própria instituição; e 
III - a análise da liquidez dos instrumentos 
financeiros deve considerar os seguintes 
aspectos, sem prejuízo de outros considerados 
relevantes: 

a) sua natureza e complexidade; 
b) as condições de liquidez dos mercados em 
que são negociados; e 
c) a capacidade da instituição em negociá-los 
em condições correntes de mercado, 
considerando o tamanho da posição e o 
tempo necessário para liquidá-la. 

 
A avaliação dos ajustes pode considerar as 
estratégias de hedge adotadas pelas instituições. 
 
A avaliação da necessidade de ajustes deve ser 
realizada de forma consistente e com 
periodicidade compatível com a natureza das 
operações, com a complexidade dos produtos e 
com as alterações da relevância e da liquidez das 
posições em instrumentos financeiros avaliadas 
ao valor de mercado. 
 
Admite-se que, na avaliação da necessidade de 
ajustes, a instituição considere a extensão na 
qual os elementos mínimos de avaliação já 
estejam refletidos nas apurações do montante 
RWA previsto pela Resolução 4.193/13, e da 
cobertura do risco de taxa de juros de que trata o 
art. 13 da referida Resolução. 
 
Nos casos específicos em que a instituição avalie 
que os riscos associados aos elementos 



mencionados neste artigo já estejam 
adequadamente incorporados na apuração do 
montante RWA, os resultados dessa avaliação 
devem ser demonstrados de forma detalhada.  
 
Disposições gerais 
Constatada a impropriedade ou inconsistência na 
avaliação da necessidade de ajustes no valor dos 
instrumentos financeiros e na apuração do seu 
montante, nos termos desta Resolução, o Banco 
Central do Brasil poderá determinar, a qualquer 
tempo, a revisão do ajuste e, quando for o caso, 
seu reconhecimento contábil. 
 
Fica alterada a data de entrada em vigor da 
Resolução 4.277/13 de 1º de janeiro de 2015 
para 30 de junho de 2015. 
 
Vigência: 18.12.2014 
Revogação: não há 
 
Sistema de controles internos 
 
Resolução 4.390, de 18.12.2014 – 
Requerimentos 
Altera a Resolução 2.554/98, que dispõe sobre a 
implantação e implementação de sistema de 
controles internos. 
 
Destacamos a seguir, as principais alterações. 
 
Auditoria interna 
Foi alterada, conforme tabela abaixo, a relação de 
entidades que podem ter a atividade de auditoria 
interna executada por: 
• auditoria da entidade ou associação de classe 

ou de órgão central a que filiada a instituição; 
ou 

• auditoria de entidade ou associação de classe 
de outras instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil, mediante 
convênio, previamente aprovado por este, 
firmado entre a entidade a que filiada a 
instituição e a entidade prestadora do serviço; 

 
Anterior – 2554/98 Atual – 4.390/14 

 Cooperativas de 
crédito e por 
sociedades 
corretoras de títulos 
e valores mobiliários, 
sociedades 
corretoras de câmbio 
e sociedades 
distribuidoras de 
títulos e valores 
mobiliários não 
integrantes de 
conglomerados 
financeiros. 

Cooperativas de 
crédito, sociedades 
corretoras de títulos 
e valores mobiliários, 
sociedades 
corretoras de 
câmbio, sociedades 
distribuidoras de 
títulos e valores 
mobiliários, 
sociedades de 
crédito ao 
microempreendedor 
e à empresa de 

pequeno porte, 
sociedades de 
crédito, 
financiamento e 
investimento, 
sociedades de 
arrendamento 
mercantil, 
sociedades de 
crédito imobiliário, 
associações de 
poupança e 
empréstimo e 
companhias 
hipotecárias. 

 
Periodicidade do relatório de acompanhamento 
A periodicidade do relatório de acompanhamento 
sistemático das atividades relacionadas com o 
sistema de controles internos foi alterada de 
semestral para anual. 
 
Vigência: 19.12.2014 
Revogação:  não há 
 
Conglomerado Prudencial 
 
Resolução 4.388, de 18.12.2014 – 
Gerenciamento de riscos e limites 
Altera os seguintes normativos: 
• Resolução 3.380/06 - Dispõe sobre a 

implementação de estrutura de 
gerenciamento do risco operacional; 

• Resolução 3.464/07 - dispõe sobre a 
implementação de estrutura de 
gerenciamento do risco de mercado; 

• Resolução 3.488/07 - estabelece limite para o 
total de exposição em ouro, em moeda 
estrangeira e em operações sujeitas à 
variação cambial; 

• Resolução 3.721/09 - dispõe sobre a 
implementação de estrutura de 
gerenciamento do risco de crédito; 

• Resolução 3.988/11 - dispõe sobre a 
implementação de estrutura de 
gerenciamento de capital; e  

• Resolução 4.090/12 - dispõe sobre a 
implementação de estrutura de 
gerenciamento do risco de liquidez. 

 
A principal alteração refere-se à substituição das 
referências ao conglomerado financeiro para 
conglomerado prudencial.   
 
Desta forma, no que se refere à estrutura de 
gerenciamento de riscos (operacional, mercado, 
crédito e liquidez) e de capital, estes passam a 
considerar os riscos associados a cada instituição 
individualmente e ao conglomerado prudencial, 
bem como os riscos associados às demais 



empresas controladas por integrantes do 
conglomerado prudencial. 
 
Quanto ao valor total de exposição em ouro, em 
moeda estrangeira e em operações sujeitas à 
variação cambial, este deve ser calculado de 
forma consolidada para as instituições 
integrantes do conglomerado prudencial. 
 
Vigência: 01.01.2015 
Revogação: § 3º do art. 1º da Resolução 
3.488/07, arts. 10º e 11º da Resolução 3.721/09 e 
parágrafo único do art. 3º da Resolução 4.090/12 
 
Patrimônio de Referência (PR), de Nível I e de 
Capital Principal 
 
Circular 3.741, de 29.12.2014 – Adicional de 
Capital Principal (ACP) 
A Resolução 4.193/13, que dispõe sobre 
apuração dos requerimentos mínimos de 
Patrimônio de Referência (PR), de Nível I, institui 
o Adicional de Capital Principal (ACP). 
 
A Circular 3,741 determina que o valor do ACP 
deve corresponder à aplicação dos percentuais 
relativos aos limites inferiores de que trata o art. 
8º, incisos I a IV, da Resolução 4.193/13, sobre o 
montante dos ativos ponderados pelo risco 
(RWA). 
 
Vigência: 01.01.2016 
Revogação: não há 
 
Circular 3.740, de 24.12.2014 – Remessa de 
informações  
Altera a Circular 3.429/09, que estabelece 
procedimentos para a remessa de informações 
relativas às exposições ao risco de mercado e à 
apuração das respectivas parcelas no cálculo dos 
requerimentos mínimos de Patrimônio de 
Referência (PR), de Nível I e de Capital Principal. 

 
As informações relativas às exposições ao risco 
de mercado e à apuração dos requerimentos 
mínimos de Patrimônio de Referência (PR), de 
que tratam as Resoluções 3.464/07 e 4.193/13, 
conforme art. 1º da Circular 3.429/09, devem ser 
remetidas ao BACEN até o quinto dia útil do mês 
seguinte ao da correspondente data-base, sendo: 
• Conglomerado prudencial: para as datas-base 

compreendidas entre janeiro de 2015 e 
dezembro de 2017, as informações devem 
ser remetidas até o décimo dia útil do mês 
seguinte ao da correspondente data-base. 

• Conglomerado financeiro: as informações 
devem ser remetidas ao BACEN até a data-
base de dezembro de 2017. 

 
Vigência: 24.12.2014 
Revogação: não há 

Circular 3.738, de 11.12.2014 – Ativos 
ponderados pelo risco (RWA) 
Altera a Circular 3.640/13, que estabelece 
procedimentos para o cálculo da parcela dos 
ativos ponderados pelo risco (RWA), relativa ao 
cálculo do capital requerido para o risco 
operacional mediante abordagem padronizada 
(RWAOPAD) e passa a vigorar acrescida do art.   
12-A.   
 
O artigo, que trata do cálculo da parcela 
RWAOPAD relativa a instituições integrantes de 
Conglomerado Prudencial para as datas-base de 
31 de dezembro de 2014 a 30 de junho de 2016,   
estabelece que no cálculo devem ser utilizados 
os dados correspondentes aos semestres em  
que sejam exigidas demonstrações contábeis 
consolidadas do Conglomerado Prudencial, bem 
como define critérios específicos de apuração 
para as datas-base anteriormente mencionadas. 
 
Vigência: 17.12.2014 
Revogação: não há 
 
Carta Circular 3.687, de 26.12.2014 – Remessa 
de informações 
Dispõe sobre os procedimentos para a remessa 
das informações relativas às exposições ao risco 
de mercado e à apuração das respectivas 
parcelas no cálculo dos requerimentos mínimos 
de (PR), de Nível I e de Capital Principal e de 
Capital Adicional, de que trata a Circular 3.429/09. 
 
A remessa deve ser realizada por meio do 
documento Demonstrativo de Risco de Mercado 
(DRM), com a codificação no Catálogo de 
Documentos (CADOC) e suas demais 
características, nos termos do anexo a esta Carta 
Circular. 
 
A comunicação de dispensa de remessa das 
informações e de sua retomada devem ser 
objeto de registro no menu “Cadastro”, opção 
“Cadastro Manual de Dispensa” do sistema de 
Controle de Remessa de Documentos (CRD), 
disponível para acesso na página do Banco 
Central do Brasil na internet, no endereço 
eletrônico https://www3.bcb.gov.br/crd. 
 
As instituições obrigadas a remeter as 
informações devem indicar empregado apto a 
responder a eventuais questionamentos sobre as 
informações fornecidas e serem registradas no 
Sistema de Informações sobre Entidades de 
Interesse do Banco Central (Unicad). 
 
A elaboração e a remessa das informações 
devem ser realizadas pelas instituições não 
pertencentes a conglomerados prudenciais e 
pelas instituições líderes de conglomerados 
prudenciais, por meio do documento de código 

https://www3.bcb.gov.br/crd


2060 – Demonstrativo de Risco de Mercado 
(DRM) – IFs e Conglomerados Prudenciais, 
referido no anexo a essa Carta Circular. 
 
A Carta-Circular produz efeitos a partir da data-
base de janeiro de 2015. 
 
Vigência: 29.12.2014 
Revogação: não há 
 
Correspondentes no País 
 
Circular 3.738, de 11.12.2014 – Procedimentos 
para contabilização da remuneração 
Altera a Circular 3.693/13, que estabelece 
procedimentos para contabilização da 
remuneração de correspondentes no País. 
 
Com relação à parcela da remuneração referente 
à originação de operações de crédito ou de 
arrendamento mercantil encaminhada por 
correspondentes no País que deve ser 
reconhecida como despesa na data da 
contratação, repactuação ou renovação dessas 
operações, fica facultado o registro no ativo: 
• de até dois terços da remuneração referente 

à originação ocorrida no ano de 2015, 
devendo a parcela restante ser contabilizada 
como despesa do período; e  

• de até um terço da remuneração referente à 
originação ocorrida no ano de 2016, devendo 
a parcela restante ser contabilizada como 
despesa do período.  
 

Os valores registrados no ativo com base na 
faculdade acima devem ser integralmente 
amortizados, de forma linear, no prazo máximo 
de 36 meses, contados a partir de seu registro 
no ativo, ou imediatamente, quando da liquidação 
ou da baixa da operação por qualquer motivo.  
 
A partir de 1º de janeiro de 2020, todos os 
valores eventualmente registrados no ativo, 
devem ser imediatamente baixados, tendo como 
contrapartida a adequada conta de despesa do 
período, sendo vedado qualquer registro adicional 
ou a manutenção de valores dessa natureza no 
ativo.  
 
A instituição que se utilizar esta faculdade deve 
divulgar a adoção dessa opção na nota explicativa 
que trata das políticas contábeis, bem como 
quantificar seus efeitos no resultado do período 
em nota explicativa específica. 

 
A partir de 1º de janeiro de 2017, a remuneração 
deve ser reconhecida integralmente como 
despesa. 
 
Vigência: 02.01.2015 
Revogação: não há 

Captações de recursos no exterior 
 
Circular 3.737, de 04.12.2014 – Remessa de 
informações 
As instituições financeiras e as demais 
instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN 
devem elaborar e remeter informações relativas 
a captações de recursos no exterior, por meio do 
documento 2300 – Captações de Recursos no 
Exterior, com codificação do Catálogo de 
Documentos (CADOC), nos termos do Anexo a 
essa Circular. 
 
O disposto acima não se aplica às instituições 
em liquidação extrajudicial, sob intervenção ou 
em regime de administração especial temporária. 
 
A responsabilidade pela remessa de informações 
relativas às instituições, pertencentes a 
conglomerado prudencial, é da instituição líder do 
conglomerado. 
 
As instituições resultantes de processo de 
transformação, incorporação, fusão ou 
desmembramento, assumem as obrigações das 
instituições transformadas, incorporadas, 
fusionadas ou desmembradas relativamente à 
remessa das informações de que trata essa 
Circular. 
 
As instituições devem indicar empregado apto a 
responder a eventuais questionamentos sobre as 
informações fornecidas nos termos da Circular. A 
referida indicação deve ser registrada no Sistema 
de Informações sobre Entidades de Interesse do 
Banco Central (Unicad). 
 
Vigência: 01.07.2015 
Revogação: Circular 3.518/10 
 
Avaliação da Adequação de Capital (Icaap) 
 
Carta Circular 3.685, de 19.12.2014 – Modelo 
de relatório 
Divulga o modelo de relatório do Processo 
Interno de Avaliação da Adequação de Capital 
(Icaap) de que trata a Circular 3.547/11. 
 
As informações que devem constar no relatório 
do Icaap, estão detalhadas no Anexo a essa Carta 
Circular.  
 
O referido relatório deve ser elaborado e 
disponibilizado nas datas previstas no artigo 3º da 
Circular 3.547/11, anualmente com data-base 
dezembro e disponibilizado até 30 de abril do ano 
subsequente. 
 
Vigência: 01.01.2015 
Revogação: Carta Circular 3.565/11 
 



Custódia de numerário do BACEN 
 
Carta Circular 3.740, de 24.12.2014 – 
Remuneração da instituição custodiante 
Altera o percentual máximo da remuneração da 
Instituição Custodiante. 
 
O percentual máximo da remuneração a incidir 
sobre cada solicitação de saque confirmada e  
cada solicitação de depósito e de troca de 
numerário efetivada na rede de dependências do 
custodiante autorizadas a executarem o serviço 
da custódia, válido para todo o território nacional, 
será de 0,1737%. 
 
Esta Carta Circular produz efeitos a partir de 
02.01.2015. 
 
Vigência: 24.12.2014 
Revogação: Carta Circular 3.579/12, a partir de 
02.01.2015 
 
Instituições de pagamento 
 
Carta Circular 3.784, de 19.12.2014 – Arranjos 
de pagamento não integrantes do SPB 
Estabelece a forma de prestação de informações 
de arranjos de pagamento não integrantes do 
SPB. 
 
Fica estabelecido que a prestação anual de 
informações de arranjos de pagamento não 
integrantes do SPB, de que trata o art. 4º da 
Circular 3.682/13, se dará por meio de formulário 
específico, disponível a partir de 2015 na página 
do BACEN na Internet, no endereço 
http://www.bcb.gov.br/?SPBARRPAG. 
 
O preenchimento do formulário deve ser feito 
com estrita observância das Instruções para a 
Prestação de Informações de Arranjos Não 
Integrantes do SPB, disponíveis na página do 
BACEN na Internet, no endereço 
http://www.bcb.gov.br/htms/novaPaginaSPB/ 
Instrucoes_prestacao_Informacoes_Arranjos_Nao
_Integrantes.pdf. 
 
Vigência: 19.12.2014 
Revogação: não há 
 
Taxas e Índices 
 
Resolução 4.394, de 19.12.2014 - TJLP 
É fixada em 5,0% a.a. a Taxa de Juros de Longo 
Prazo (TJLP) a vigorar de 01.01.2015 a 
31.03.2015, inclusive. 
 
Vigência: 19.12.2014 
Revogação: Resolução 4.370/14 (a partir 
01.01.2015) 
 

Comunicado 26.853, de 03.12.2014 - Unidade 
Padrão de Capital - UPC 
Este comunicado divulga que o valor da Unidade 
Padrão de Capital - UPC, a vigorar de 01.01.2015 
a 31.03.2015 será de R$ 22,55.  
 
Vigência: 01.01.2015 
Revogação: não há 
 
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 janeiro de 2015. 
 

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 
0,9731% 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 13,0899% ao 
ano. 
 

Vigência: 01.01.2015 
Revogação: não há 
 
 

CVM 
 
Pronunciamentos e Orientações  
 
Deliberação 733, de 23.12.2014 - Documento 
de Revisão de Pronunciamentos Técnicos nº 
07 
Esta Deliberação aprova o Documento de 
Revisão de Pronunciamentos Técnicos nº 07. 
 
Este documento estabelece alterações ao 
Pronunciamento Técnico CPC 35 – 
Demonstrações Separadas em decorrência de 
modificações efetuadas na IAS 27 e aprovada 
pelo International Accounting Standards Board 
(IASB) em agosto de 2014, com consequentes 
alterações nos Pronunciamentos Técnicos CPC 
37 e CPC 18.  
 
O objetivo é permitir à controladora, nas suas 
demonstrações contábeis separadas, a adoção 
do método da equivalência patrimonial nos 
investimentos detidos em controladas, o que, na 
prática, torna a norma do IASB convergente aos 
procedimentos contábeis adotados no Brasil.  
 



Assim, considerando que as alterações 
procedidas pelo IASB são de adoção mandatória 
para 2016, com adoção antecipada permitida, e 
ressaltando o fato de que essa prática já é 
adotada no Brasil, as alterações aplicam-se para 
os exercícios findos em ou a partir de 31 de 
dezembro de 2014. 
  
Vigência: 23.12.2014, aplicando-se aos exercícios 
findos em ou a partir de 31 de dezembro de 2014 
Revogação: não há 
 
Deliberação 732, de 09.12.2014 - OCPC 08 - 
Reconhecimento de Determinados Ativos ou 
Passivos nos relatórios Contábil-Financeiros 
de Propósito Geral das Distribuidoras de 
Energia Elétrica 
Esta Deliberação aprova a OCPC 08 - 
Reconhecimento de Determinados Ativos ou 
Passivos nos relatórios Contábil-Financeiros de 
Propósito Geral das Distribuidoras de Energia 
Elétrica. 
 
O objetivo da OCPC 08 é tratar dos requisitos 
básicos de reconhecimento, mensuração e 
evidenciação de determinados ativos ou passivos 
que passam a ter a característica de direito (ou 
obrigação) incondicional de receber (ou entregar) 
caixa ou outro instrumento financeiro a uma 
contraparte claramente identificada, a serem 
observados quando da divulgação dos relatórios 
contábil-financeiros de propósito geral das 
concessões públicas de distribuição de energia 
elétrica brasileiras.  

 
Esse novo entendimento decorre dos termos do 
aditivo aos contratos de concessão das 
concessionárias de distribuição de energia 
elétrica brasileiras levado a efeito pela ANEEL, 
permitindo que ativos e passivos migrem da 
categoria de regulatórios para a de ativos e 
passivos financeiros. 
 
Vigência: 10.12.2014, aplicando-se aos exercícios 
iniciados a partir de 1º de janeiro de 2014 
Revogação: não há 
 
Fundos de investimento 
 
Instrução 555, de 17.12.2014 – Reformulação 
da regulamentação de fundos de 
investimento 
Esta Instrução substitui a Instrução CVM 409, 
que trata da constituição, administração, o 
funcionamento e a divulgação de informações 
dos fundos de investimento.   
 
A CVM ao emitir a Instrução 555, teve como 
objetivo aprimorar e modernizar as regras 
aplicáveis aos fundos de investimento. Nesse 
sentido, parte expressiva da presente reforma 

refere-se à valorização dos meios eletrônicos de 
comunicação, à racionalização do volume, teor e 
forma de divulgação de informações e à 
flexibilização dos limites de aplicação em 
determinados ativos financeiros, em especial 
ativos financeiros no exterior. 
 
Além desses pontos, a instrução trata dos 
seguintes itens: 
• criação do Fundo Simples para qual se 

dispensa a assinatura de termo de adesão e a 
verificação da adequação do investimento no 
fundo ao perfil do cliente para fundos que 
invistam mais de 95% de seu patrimônio 
líquido em títulos da dívida pública federal ou 
títulos de risco equivalente;  

• proibição do recebimento de remuneração 
que prejudique a independência na gestão do 
fundo;  

• maior transparência com relação à política de 
distribuição;  

• aprimoramento da regulamentação da taxa de 
performance; e  

• regras mais seguras para investimentos em 
ativos no exterior.  

 
Adicionalmente, a nova regra traz a possibilidade 
de fundo destinado exclusivamente a 
investidores qualificados investir até 100% da 
sua carteira em ativos no exterior, desde que 
observadas determinadas regras. 
 
Vigência: 01.07.2015 
Revogação: Instruções CVM 409, 411, 413, 522, 
524, 536 e 549; arts. 1º a 11 e 14 da ICVM 450; 
arts. 1º a 3º da ICVM 456; arts. 1º e 2º da ICVM 
465; arts. 1º a 2º da ICVM 512 
  
Ofício-Circular CVM/SIN/06, de 05.12.2014 - 
Procedimentos recomendáveis quando da 
aquisição de ativos de créditos privados 
Este Ofício-Circular tem como objetivo orientar 
os administradores fiduciários e os gestores de 
fundos de investimento quanto a procedimentos 
recomendáveis na aquisição de ativos financeiros 
representativos de dívidas ou obrigações não 
soberanas (crédito privado). O escopo deste 
Ofício-Circular inclui tanto os veículos regulados 
pela Instrução 409 quanto os fundos 
estruturados, sobre os quais, apesar da regulação 
por normas próprias, a Instrução 409 incide 
subsidiariamente. 
 
Ressalta-se que não há intenção de se substituir 
determinações de normativos específicos e que 
a aplicação das práticas descritas deve ser 
sempre condicionada à análise das situações 
fáticas relativas aos investimentos de cada 
fundo. Algumas das práticas apresentadas não 
são aplicáveis ou precisam ser adaptadas em 



determinadas situações. A análise de sua 
relevância frente ao caso concreto é de 
responsabilidade dos administradores fiduciários 
e gestores, inclusive levando-se em consideração 
as disposições da regulação e autorregulação 
vigentes aplicáveis a cada tipo de fundo. 
 
O Ofício-Circular procura abordar também, tanto 
a situação em que o fundo adquire crédito 
privado originado por terceiros quanto a situação 
em que o gestor estrutura operações de modo a 
participar do processo de originação do ativo de 
crédito a ser adquirido pelo fundo, já que em 
ambos os casos, o fundo assume risco de crédito 
e, portanto, deve ser capaz de avaliar 
adequadamente esse risco. 
 
As práticas descritas neste Ofício-Circular não 
pretendem tratar o assunto de maneira exaustiva 
e que a exigência primordial é que os gestores 
de fundos que investem em ativos de crédito 
privado tenham estrutura de gerenciamento de 
risco de crédito compatível com a natureza e 
com a complexidade das operações de que os 
fundos participem direta ou indiretamente. 
 
O Ofício-Circular contempla os seguintes tópicos: 
• gestão da liquidez; 
• política de gerenciamento do risco de crédito; 
• estrutura de gerenciamento de risco; 
• estrutura tecnológica e processos de 

controles; 
• análise prévia à aquisição ou estruturação de 

operação de crédito; 
• avaliação, aceitação e formalização de 

garantias; e 
• período pós-contratação/aquisição e do 

monitoramento do crédito. 
 

Vigência: 05.12.2014 
Revogação: não há 
 
Investidores qualificados 
 
Instrução 554, de 17.12.2014 – Novo conceito 
de investidor qualificado 
Esta Instrução introduz o novo conceito de 
investidor qualificado e de investidor profissional, 
que passam a estar previstos na Instrução CVM 
539/13, que dispõe sobre o dever de verificação 
da adequação dos produtos, serviços e 
operações ao perfil do cliente.  
 
A CVM estabeleceu que as pessoas jurídicas e 
naturais sejam consideradas investidores 
profissionais quando possuírem investimentos 
financeiros superiores a R$ 10 milhões, e 
investidores qualificados quando possuírem 
investimentos financeiros superiores a R$ 1 
milhão. 
 

A instrução também contempla a eliminação das 
regras que exigem investimento ou valor unitário 
mínimo nos valores mobiliários regulamentados 
pelas instruções da Autarquia, que não eram 
uniformes e podiam levar a arbitragens 
regulatórias. 
 
Em função da introdução do novo conceito de 
investidor qualificado, as seguintes Instruções 
foram alteradas: 155, 209, 332, 356, 391, 399, 
414, 429, 444, 461, 472, 476 e 539. 
 
A Instrução 539 teve sua vigência postergada de 
5 de janeiro de 2015 para 1º de julho de 2015, 
dada a sua correlação com esta Instrução. 
 
Vigência: 01.07.2015 
Revogação: § 3º do art. 3º da ICVM 278; inciso IV 
do art. 3º da ICVM 356; incisos I e II do art. 4º da 
ICVM 444; e art. 4º da ICVM 476 
 
 

Outros Normativos 
 
BACEN 
 
Carta Circular 3.689, de 31.12.2014 – Altera a 
tabela Origem do Documento do Anexo 1 da 
Carta Circular 3.627/13, que dispõe sobre os 
procedimentos para a remessa das informações 
diárias referentes ao total de exposição em ouro, 
em moeda estrangeira e em operações sujeitas à 
variação cambial e à apuração das respectivas 
parcelas no cálculo dos requerimentos mínimos 
de Patrimônio de Referência (PR), de Nível I e de 
Capital Principal e de Capital Adicional, de que 
tratam as Resoluções 3.488/07 e 4.193/13, e a 
Circular 3.399/08. 
 
Resolução 4.398, de 30.12.2014 – Altera para 1º 
de julho de 2015 a data de entrada em vigor da 
Resolução 4.375/14, que deu nova redação à 
Seção 10 do Capítulo 16 do Manual de Crédito 
Rural (MCR) - Proagro Mais. 
 
Resolução 4.397, de 30.12.2014 – Altera a 
Resolução 4.171/12, que estabelece critérios, 
condições e prazos para a concessão de 
financiamentos ao amparo dos recursos do 
Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA), 
do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste 
(FDNE) e do Fundo de Desenvolvimento do 
Centro Oeste (FDCO), entre outras condições. 
 
Resolução 4.396, de 30.12.2014 – Ajusta 
normas do Programa de Modernização da Frota 
de Tratores Agrícolas e Implementos Associados 
e Colheitadeiras (Moderfrota) amparado em 



recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES). 
 
Resolução 4.393, de 19.12.2014 – Dispõe sobre 
a cobertura do risco de crédito e dos custos 
operacionais das operações de financiamento de 
bens de consumo duráveis destinados às 
pessoas físicas do Programa Minha Casa, Minha 
Vida (PMCMV), de que trata a Lei 12.868/13. 
 
Resolução 4.392, de 19.12.2014 – Altera a 
Resolução 3.922/10, que dispõe sobre as 
aplicações dos recursos dos regimes próprios de 
previdência social instituídos pela União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios. 
 
Resolução 4.391, de 19.12.2014 – Estabelece as 
condições para contratação dos financiamentos 
passíveis de subvenção econômica de que trata a 
Lei 12.096/09, para o período de 1º de janeiro de 
2015 a 31 de dezembro de 2015. 
 
Resolução 4.387, de 18.12.2014 – Altera as 
Resoluções ns. 4.314 e 4.315, de 27 de março 
de 2014, que autorizam a renegociação de 
operações de crédito contratadas ao amparo de 
recursos dos Fundos Constitucionais de 
Financiamento do Centro-Oeste (FCO), Nordeste 
(FNE) e Norte (FNO). 
 
Resolução 4.386, de 18.12.2014 – Ajusta as 
normas de financiamento de comercialização e 
do Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica 
na Produção Agropecuária (Inovagro). 
 
Resolução 4.385, de 18.12.2014 – Altera 
disposições do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), 
de que trata o Capítulo 10 do Manual de Crédito 
Rural (MCR). 
 
 
 
 
 

Resolução 4.384, de 18.12.2014 – 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 3.688, de 29.12.2014 – Dispõe 
sobre as informações que devem constar no 
relatório de que trata a Circular 3.646/13. O 
documento "Informações sobre o Modelo Interno 
de Risco de Mercado" está disponível na página 
do BACEN na Internet, no endereço 
http://www.bcb.gov.br/?MODCALCREG. 
 
Carta Circular 3.683, de 11.12.2014 – Altera as 
Instruções de Preenchimento do documento de 
código 2041 - Demonstrativo de Limites 
Operacionais (DLO), de que tratam a Circular 
3.398/08, e Carta Circular 3.616/13. 
 
Carta Circular 3.682, de 08.12.2014 – Esclarece 
procedimentos operacionais referentes à 
postergação do horário de fechamento de uma 
sessão específica do Sistema de Transferência 
de Reservas (STR). 
 
Resolução 4.384, de 09.12.2014 – 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. 
 
Comunicado 26.857, de 03.12.2014 – Divulga o 
lançamento de moeda de prata comemorativa de 
São Luís - Patrimônio da Humanidade - Unesco. 
 
CVM 
 
Ofício-Circular/CVM/SMI/SIN  05/2014, de 
02.12.2014 - Divulga comunicados publicados 
pelo Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem 
de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo 
(GAFI/FATF).  
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