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BACEN
Autorização de instituições financeiras e de aprovação de 
seus dirigentes 
Resolução 4.308, de 30.01.2014 – Regulamentos

Altera a Resolução 4.122/12, que estabelece requisitos 
e procedimentos para constituição, autorização para 
funcionamento, cancelamento de autorização, alterações 
de controle, reorganizações societárias e condições para o 
exercício de cargos em órgãos estatutários ou contratuais 
das instituições especificadas no inciso I do art. 1º.

O Regulamento Anexo I à Resolução 4.122/12, 
que disciplina os requisitos e procedimentos para 
a autorização de constituição e funcionamento, o 
cancelamento da autorização e as alterações de controle 
e reorganizações societárias das instituições que 
especifica, passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 7º  [...]
§ 5º  O prazo de que trata o caput poderá ser prorrogado por até 
noventa dias, justificadamente, a critério do Banco Central do Brasil.

Art. 8º  No prazo de noventa dias a contar do recebimento do 
documento previsto no art. 7º, inciso III, o Banco Central do Brasil 
realizará inspeção na instituição, a fim de avaliar a compatibilidade 
entre a estrutura organizacional implementada e aquela prevista no 
plano de negócios.

Art. 17-A.  O Banco Central do Brasil poderá exigir a celebração de acordo 
de acionistas ou quotistas, contemplando a expressa definição do controle 
societário, direto ou indireto, nos casos em que julgar necessário.

Art. 10-A.  A exceção de que trata o caput do art. 10 não se aplica 
ao conselho fiscal das cooperativas de crédito, estendendo-se o 
mandato de seus membros até a posse dos seus substitutos.

Art. 9º-A  Os contratos sociais das instituições financeiras e das 
demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil que forem constituídas sob a forma de sociedade limitada, 
nos casos em que for assim permitido, deverão conter cláusula 
prevendo que o mandato dos administradores eleitos será por prazo 
determinado, não superior a quatro anos, admitida a reeleição.

Parágrafo único. As instituições que não possuam contrato social 
com a cláusula de que trata o caput deverão providenciar sua 
inclusão na primeira assembleia ou reunião de sócios quotistas que 
realizarem ou até 30 de abril de 2015, o que ocorrer primeiro, assim 
como realizar novas eleições no mesmo prazo.

O Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122/12, que 
disciplina as condições para o exercício de cargos em 
órgãos estatutários ou contratuais das instituições 
financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar 
pelo BACEN, passa a vigorar com as seguintes alterações:

Vigência: 30.01.2014 
Revogação: § 3º do art. 17 do Regulamento Anexo I à 
Resolução 4.122/12
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Circular Anterior - 3.644/13 Circular Atual - 3.696/14

Art. 21 
VII - operações de crédito com 
vencimento em até três meses, 
em moeda nacional, realizadas 
com câmaras ou prestadores de 
serviços de compensação e de 
liquidação sediadas no exterior e 
sujeitas à regulação consistente 
com os princípios estabelecidos 
pelo Comitê de Sistemas de 
Pagamentos e Compensação 
(CPSS) e pela Organização 
Internacional de Comissões de 
Títulos (IOSCO);”

Art. 21 
VII - operações de crédito com 
vencimento em até três meses, 
realizadas com câmaras ou 
prestadores de serviços de 
compensação e de liquidação 
sediadas no exterior e sujeitas 
a regulação consistente com 
os princípios estabelecidos 
pelo Comitê de Sistemas de 
Pagamentos e Compensação 
(CPSS) e pela Organização 
Internacional de Comissões de 
Títulos (IOSCO), e contratadas 
em: 
a) moeda nacional; ou 
b) moeda local, em cada um dos 
países de que trata o inciso IX; 

XI - títulos e valores mobiliários 
emitidos pelas instituições 
mencionadas no inciso X, com 
vencimento em até três meses.

Art. 24-A. Deve ser aplicado 
FPR de 85% às exposições 
que tenham como contraparte 
pessoa jurídica cujo somatório 
do saldo das operações de 
crédito registradas no Sistema de 
Informações de Crédito do Banco 
Central (SCR) seja:

I - superior a R$100.000.000,00; e

II - inferior a 10% do Patrimônio 
de Referência (PR) da instituição, 
conforme definido na Resolução  
4.192/13.

Art. 24-A. Deve ser aplicado 
FPR de 85% às exposições 
decorrentes de operações em 
que: 

I - a contraparte seja pessoa 
jurídica cujo somatório do 
saldo de operações registradas 
no Sistema de Informações 
de Crédito do Banco Central 
(SCR) seja superior a 
R$100.000.000,00; e 

II - o saldo das operações 
de crédito contratadas pela 
instituição financeira com a 
pessoa jurídica referida no 
inciso I corresponda a um 
montante inferior a 10% do 
Patrimônio de Referência (PR) da 
instituição, conforme definido na 
Resolução 4.192/13.”

Requerimento de capital  
Circular 3.696, de 03.01.2014 – Ativos ponderados pelo risco 
(RWA)

Altera a Circular nº 3.644/13, que estabelece os 
procedimentos para o 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).

A seguir, destacamos as principais alterações:

Art. 35 §1º [...]  
III - swaps de crédito nos quais a instituição figure como a contraparte 
receptora do risco, observado o disposto no art. 14, inciso I.

Art. 38 [...]
III - garantia prestada por empresas públicas com as seguintes 
características, cumulativamente: 
a) sejam controladas diretamente pela União; 
b) tenham como objeto principal a concessão de garantias contra 
riscos e a administração e gestão de fundos com as características 
elencadas no inciso V do art. 39;
c) limitem o montante das garantias prestadas ajustadas ao risco 
a, no máximo, cinco vezes o seu patrimônio líquido, de forma a 
resguardar, mesmo em situações de elevada inadimplência, seu 
patrimônio; e 
d) não prevejam limitação para a cobertura da inadimplência 
suportada por seu patrimônio (stop-loss).

Art. 39 [...]
V - garantia prestada por fundos com as seguintes características, 
cumulativamente: 
a) tenham por finalidade, alternativa ou cumulativamente, garantir o 
risco em operações de crédito, direta ou indiretamente; 
b) sejam constituídos, administrados, geridos e representados judicial 
e extrajudicialmente por empresa pública, controlada diretamente 
pela União e que tenha como objeto principal a concessão de 
garantias contra riscos e a administração e gestão de fundos 
garantidores; 
c) limitem o montante das garantias prestadas ajustadas ao risco 
a, no máximo, cinco vezes o seu patrimônio líquido, de forma 
a resguardar seu patrimônio, mesmo em situações de elevada 
inadimplência; e 
d) não prevejam limitação para a cobertura da inadimplência 
suportada pelo fundo (stop-loss).

Vigência: 03.01.2014 - produz efeitos a partir da data-base 31 de 
dezembro de 2013 
Revogação: não há

Circular Anterior - 3.644/13  Circular Atual - 3.696/14

Art. 37 
§ 7º II - instituições financeiras e 
demais instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil;

Art. 37
§ 7º  II - instituições financeiras e 
demais instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do 
Brasil, bem como as instituições 
financeiras sediadas nos países 
de que trata o inciso IX do art. 21;

§ 8º O disposto no § 5º não se 
aplica aos títulos do Tesouro 
Nacional depositados em 
garantia das operações de 
crédito renegociadas ao amparo 
da Resolução 2.471/98. 

Além das alterações citadas acima, a Circular 3.644/13 
passa a vigorar acrescida dos seguintes dispositivos:
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Cooperativas de crédito 
Carta Circular 3.631, de 31.01.2014 – Remessa de 
informações relativas ao Patrimônio de Referência 
(PR), de Nível I e de Capital Principal

Divulga procedimentos para a remessa de informações 
relativas à apuração dos requerimentos mínimos de 
Patrimônio de Referência (PR), de Nível I e de Capital 
Principal para as cooperativas de crédito que optarem 
pela apuração do montante dos ativos ponderados 
pelo risco na forma simplificada (RWArps), de que 
trata a Resolução 4.194/13, e a Circular 3.643/13.

As referidas cooperativas de crédito devem remeter a 
partir da data-base de outubro de 2013 as informações, 
conforme Instruções de Preenchimento do Documento 
2041 - Demonstrativo de Limites Operacionais (DLO) 
– Regime Prudencial Simplificado (RPS), disponíveis na 
página do BACEN na internet.  Também se encontra 
disponível, o  modelo auxiliar à apuração do Capital 
Principal, do Capital Complementar, do Nível II e do 
RWArps, bem como à apuração das margens relativas 
aos requerimentos mínimos de Capital Principal, de 
Nível I, de PR e do Limite de aplicação de recursos no 
Ativo Permanente, de que trata a Resolução 2.283/96. 

Vigência: 31.01.2014 
Revogação: não há

Taxas e índices 
Comunicado 25.122, de 15.01.2014 – 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 10,50% 
ao ano, a partir de 16 de janeiro de 2014.

Vigência: 16.01.2014 
Revogação: não há

Comunicado 25.209, de 31.01.2014 – 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 fevereiro 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 fevereiro, é de 0,7634% a.a.

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 setembro, é de 12,8550% a.a.

Vigência: 01.02.2014 
Revogação: não há

Outros Normativos
BACEN

Resolução 4.307, de 30 de janeiro de 2014 - Ajusta 
as normas do Programa de Incentivo à Inovação 
Tecnológica na Produção Agropecuária (Inovagro), 
amparado por recursos do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Resolução 4.306, de 30 de janeiro de 2014 - Dispõe 
sobre ajustes nas normas de financiamento com recursos 
do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé).

Resolução 4.305, de 30 de janeiro de 2014 - 
Altera a Resolução 4.050/12, que dispõe sobre o 
cumprimento do direcionamento de depósitos à vista 
captados pelas instituições financeiras de que trata 
a Resolução 4.000/11, com operações de crédito 
para aquisição de bens e serviços de tecnologia 
assistiva destinados a pessoas com deficiência. 

Comunicado 25.196, de 30 de janeiro de 2014 - Comunica 
às instituições financeiras e demais instituições autorizadas 
a funcionar pelo BACEN a utilização do BC Correio para 
solicitação de informações e formalização de exigências 
relacionadas com instrução de processo em exame no 
Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf). 

Carta Circular 3.630, de 29 de janeiro de 2014 - Divulga 
relação das instituições financeiras pertencentes ao Grupo A 
e ao Grupo B, para fins do recolhimento compulsório sobre 
recursos à vista.

Carta Circular 3.629, de 28 de janeiro de 2014 - Atualiza o 
MCR - Documento 5-A - Sicor, com alteração do Campo 33 e 
inclusão do Campo 33-A.

Resolução 4.303, de 20 de janeiro de 2014 - Altera a 
Resolução 4.171/12, que estabelece as condições para 
a concessão de financiamentos no âmbito do Fundo 
de Desenvolvimento da Amazônia (FDA), do Fundo 
de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) e do Fundo 
de Desenvolvimento do Centro Oeste (FDCO).
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Circular 3.698, de 17 de janeiro de 2014 - Prorroga os 
prazos para a remessa ao BACEN das demonstrações 
financeiras que especifica referentes à data-base 31.12.2013.

Circular 3.697, de 17 de janeiro de 2014 - Constitui a amostra 
de que trata o art. 1º da Resolução 3.354/06, com a redação 
conferida pela Resolução 4.240/13, para fins de cálculo da Taxa 
Básica Financeira (TBF) e da Taxa Referencial (TR).

Resolução 4.302, de 9 de janeiro de 2014 - Estabelece as 
condições para a contratação dos financiamentos passíveis 
de subvenção econômica de que trata a Lei 12.096/09.

Resolução 4.301, de 9 de janeiro de 2014 - Altera a 
Resolução 4.289/13, que autoriza a renegociação de parcelas 
de financiamentos rurais vinculadas a lavouras de café arábica.

Comunicado 25.084, de 8 de janeiro de 2014 - Divulga 
comunicado do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem 
de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF).

CVM

Instrução 545, de 29 de janeiro de 2014 - Dispõe sobre 
o processo administrativo sancionador de rito sumário.  A 
Instrução tem como principal objetivo atualizar os dispositivos 
anteriormente listados na Instrução CVM 251/96 e, ainda, 
uma maior simetria em relação a dispositivos sobre fundos de 
investimento que ensejam o procedimento de rito sumário.

Ofício-Circular CVM/SMI/SIN 014/2014, de 15 de janeiro 
de 2014 - Reitera os termos do Ofício-Circular CVM/SMI/
SIN 004/2013, emitido em 12.12.2013. Orienta os diretores 
responsáveis pela Instrução CVM 301/99 quanto ao 
cumprimento da norma, especificamente em relação ao 
disposto nos artigos 7º e 7º-A, em particular, à prestação de 
declaração negativa pelas instituições até 31/01/2014.
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