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Art. 12. As instituições emissoras de moeda eletrônica devem 
manter recursos líquidos correspondentes aos saldos de moedas 
eletrônicas mantidas em contas de pagamento, acrescido 
dos saldos de moedas eletrônicas em trânsito entre contas 
de pagamento na mesma instituição de pagamento.  Até o 
encerramento do horário estabelecido para o funcionamento do 
Sistema de Transferência de Reservas (STR) do Banco Central do 
Brasil, os recursos apurados na forma do caput devem ser alocados 
exclusivamente em: 

I - espécie, mediante transferência a crédito em conta específica no 
Banco Central do Brasil; ou 

II - títulos públicos federais, registrados no Sistema Especial de 
Liquidação e de Custódia (Selic), inclusive por meio das operações 
compromissadas de que trata a Resolução nº 3.339, de 26 de 
janeiro de 2006, custodiados em conta específica naquele sistema.

BACEN
Instituições de pagamento 
Carta-Circular 3.662, de 06.06.2014 – Custódia de títulos 
públicos federais

Esta Carta-Circular dispõe sobre a custódia, no Sistema 
Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), de títulos 
públicos federais das instituições emissoras de moeda 
eletrônica.

A Circular 3.681/13 dispõe que:

Para fins de cumprimento do disposto no inciso II acima, 
as instituições emissoras de moeda eletrônica devem fazer 
uso da conta específica “Instituição de pagamento – Moeda 
Eletrônica”, código 28, do Selic.

A conta de que trata o parágrafo anterior será de custódia:

I - de cliente individualizado de banco múltiplo com carteira 
comercial, de banco comercial e/ou de caixa econômica, 
quando de titularidade de instituição de pagamento 
(conforme definição descrita no art. 6º, inciso III, da Lei 
12.865/13); ou

II - própria, quando de titularidade das instituições 
financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar 
pelo BACEN prestadoras de serviços de pagamento na 
modalidade de emissor de moeda eletrônica.

Vigência: 09.06.2014 
Revogação: não há
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Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML) 
Circular 3.707, de 16.06.2014 – Sistema de Pagamentos 
em Moeda Local (SML) entre o Banco Central do Brasil 
(BACEN) e o Banco Central da República Argentina 
(BCRA)

O funcionamento, no País, do Sistema de Pagamentos em 
Moeda Local (SML) entre a Argentina e o Brasil, firmado 
entre o Banco Central do Brasil (BCB) e o Banco Central da 
República da Argentina (BCRA), seguirá a disciplina veiculada 
no Regulamento anexo a esta Circular.

Para os efeitos do referido Regulamento, adotam-se as 
seguintes definições:

I - dia útil: qualquer dia do ano em que as instituições 
bancárias encontrem-se abertas para negócios 
simultaneamente no Brasil e na Argentina;

II - destinatário: qualquer beneficiário de recursos oriundos 
do Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML), tais 
como o exportador e o segurado da previdência oficial;

III - remetente: qualquer responsável pelo pagamento 
de ordem bancária do SML, tais como o importador e a 
previdência oficial pagadora;

IV - instituição autorizada: instituição financeira nacional 
autorizada a operacionalizar o SML no âmbito do convênio 
entre o Banco Central do Brasil (BACEN) e o Banco Central 
da República da Argentina (BCRA);

V - taxa SML: taxa de câmbio para conversão de pesos 
argentinos em reais, divulgada pelo BACEN nos dias 
úteis, até as 14h30, a ser utilizada nas relações entre as 
instituições autorizadas nacionais e o BACEN.

A instituição autorizada não pode ser enquadrada como 
destinatário ou remetente, salvo quando operar no SML em 
nome próprio.

No âmbito do convênio entre o BACEN e o BCRA, podem 
ser realizadas transferências de recursos, com vistas ao 
pagamento de:

I - operações de comércio internacional de bens e serviços 
associados a essas operações, tais como frete e seguro, 
que envolvam pessoas físicas e jurídicas residentes, 
domiciliadas ou com sede no Brasil ou na Argentina;

II - aposentadorias e pensões, entre o Brasil e a Argentina, 
desde que a previdência oficial (entidade pagadora) e o 
seu beneficiário sejam residentes, domiciliados ou tenham 
sedes nesses países, mas em pólos distintos.

As operações indicadas no item I acima deverão possuir um 
prazo máximo de 360 dias para o pagamento. Não serão 
admitidos os registros relacionados a recebimentos antecipados 
de receitas de exportação com prazo superior a 360 dias.

A denominação da moeda para a transferência de recursos 
no âmbito do convênio entre o BACEN e o BCRA, que é a 
mesma da ordem de pagamento correspondente à operação 
realizada, deverá ser a:

I - do país da parte da transação comercial que for 
responsável pelo fornecimento da mercadoria;

II - do país da previdência oficial pagadora.

O Regulamento prevê dispositivos que dispõem acerca das 
condições para a realização das transferências de valores 
e outros eventos relacionados, dentre elas: informações 
necessárias para a realização das transferências, horários, 
taxa de câmbio a ser utilizada na conversão dos valores.

O convênio entre o BACEN e o BCRA no âmbito do SML é 
gerido e operado pela Divisão de Operações Financeiras de 
Acordos Internacionais (Disip), do Departamento de Assuntos 
Internacionais (Derin), que, entre outras atribuições:

I - expede orientações operacionais específicas sobre o 
funcionamento do SML;

II - gerencia o cadastro de instituições autorizadas nacionais, 
que se encontra publicado no sítio do BACEN na internet.

Vigência: 26.06.2014 
Revogação: Circular 3.406/08

Crédito rural 
Resoluções 4.348, de 30.06.2014 – Crédito Rural

Esta Resolução estabelece alteração na forma de apuração 
da base de cálculo da exigibilidade de aplicação dos recursos 
obrigatórios, define fatores de ponderação para fins de 
cumprimento da exigibilidade e das subexigibilidades, 
previstos na Seção 6-2 do Manual de Crédito Rural (MCR), 
mantém, para o período 2014/2015, os percentuais de 
direcionamento de recursos da poupança rural para a 
exigibilidade, a subexigibilidade, a faculdade e o encaixe 
obrigatório previstos na Seção 6-4 do MCR e introduz ajustes 
no Capítulo 6 do MCR.

As Seções 2 (Obrigatórios), 4 (Poupança Rural) e 5 
(Recolhimento por Deficiências de Aplicações e Transferência 
à Instituição Financeira) do Capítulo 6 do Manual de Crédito 
Rural (Recursos) passam a vigorar com a redação das folhas 
anexas a esta resolução.



Junho 2014

O crédito de custeio agrícola financiado com recursos controlados 
do crédito rural e destinado a empreendimento compreendido 
no ZARC (Zoneamento Agrícola de Risco Climático) deve ser 
contratado obrigatoriamente com enquadramento no Proagro, ou 
em modalidade de seguro rural, até o limite de R$300.000,00, 
observadas as condições estabelecidas nos itens 2-C, 12 e 13, e as 
disposições a seguir:

a) até 30/6/2015, a obrigatoriedade aplica-se às operações de custeio 
agrícola vinculadas ao Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf);

b) a partir de 1º/7/2015, a obrigatoriedade será aplicada a todas as 
operações de custeio agrícola referidas.

2-C - Deve-se observar quanto ao valor do enquadramento de 
R$300.000,00 referido no item 2-B que:
a) empreendimento ou empreendimentos do mesmo beneficiário 
com valor ou somatório de valores inferior ou igual ao limite 
de R$300.000,00, nas condições estabelecidas nos itens 12 
e 13, devem ser enquadrados no Proagro ou no seguro rural, 
obrigatoriamente;

b) empreendimento ou empreendimentos do mesmo beneficiário 
com valor ou somatório de valores superior ao limite de 
R$300.000,00 nas condições estabelecidas nos itens 12 e 13, 
devem ser enquadrados, obrigatoriamente:

1 - no Proagro, o valor de R$300.000,00; ou
2 - no seguro rural, o valor mínimo de R$300.000,00.

Com esta nova Resolução, os bancos podem adotar 
para o crédito rural os mesmos critérios vigentes para 
recolhimento compulsório. Basicamente, serão aplicados 
dois cortes, a saber:

i) incidência da exigibilidade somente para os bancos com 
depósitos à vista em montante superior a R$44 milhões; e

ii) isenção da obrigação de aplicar no Crédito Rural para os 
bancos que apresentarem  exigibilidade de até R$500 mil.

O CMN aprovou também a manutenção do incentivo, por 
meio de ponderadores (1,38 para os médios produtores 
e 1,25 para os grandes produtores), nos financiamentos 
destinados pelos bancos ao cultivo de batata-inglesa, 
cebola, feijão, mandioca, tomate, legumes e verduras, bem 
como para investimentos em irrigação, cultivo protegido e 
armazenagem. 

Além disso, o CMN decidiu manter o direcionamento dos 
recursos da poupança rural em 67%, por mais uma safra 
(2014/2015).

Vigência: 01/07/2014 
Revogação: 4.337/14

Resoluções 4.336, de 04.06.2014 – Programa de 
Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro)

Esta Resolução altera condições do Programa de Garantia da 
Atividade Agropecuária (Proagro), de que trata o Capítulo 16 
do Manual de Crédito Rural (MCR).

O item 2-B da Seção 2 (Enquadramento) do Capítulo 16 
(Programa de Garantia da Atividade Agropecuária – Proagro) 
do Manual de Crédito Rural (MCR) passa a vigorar com a 
seguinte redação:

Art. 2º  O item 2-C da Seção 2 do Capítulo 16 do MCR passa 
a vigorar com a seguinte redação:

Vigência: a partir da data-base julho de 2014 
Revogação: não há

Instrumentos financeiros 
Resolução 4.349, de 30.06.2014 – Processo de 
apreçamento de instrumentos financeiros avaliados pelo 
valor de mercado

Esta Resolução altera a Resolução 4.277, que estabelece 
requisitos mínimos e ajustes prudenciais a serem 
observados no processo de apreçamento de instrumentos 
financeiros avaliados pelo valor de mercado.

A data de entrada em vigor da Resolução 4.277, 
anteriormente definida como 1º de julho de 2014, foi alterada 
para o dia 1º de janeiro de 2015.

Vigência: 30.06.2014 
Revogação: não há

Conglomerado Prudencial 
Comunicado 25.957, de 04.06.2014 – Leiautes e instruções 
de preenchimento dos documentos

Comunica a disponibilização dos leiautes e das instruções 
de preenchimento dos Documentos Balancete Patrimonial 
Analítico - Conglomerado Prudencial e Balanço Patrimonial 
Analítico - Conglomerado Prudencial de que trata a Carta 
Circular nº 3.651, de 2014, válidos a partir da data-base julho 
de 2014.

Vigência: a partir da data-base julho de 2014 
Revogação: não há
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Taxas e índices 
Comunicado 26.065, de 30.06.2014 – 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 julho 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 julho, é de 
0,6644% 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 julho, é de 
12,7441% ao ano. 

Vigência: 01.07.2014  
Revogação: não há

Resolução 4.346, de 25.06.2014 – TJLP

Fixada em 5,0% a.a. a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) a 
vigorar de 1º de Julho a 30 de Setembro de 2014, inclusive.

Vigência: 28.06.2013 
Revogação: Resolução 4.321/14 (a partir 01.07.2014)

Resolução 4.345, de 25.06.2014 – Inflação

Fixada, para o ano de 2016, a meta para a inflação de 
4,5%, com intervalo de tolerância de menos dois pontos 
percentuais e de mais dois pontos percentuais.

Vigência: 25.06.2014 
Revogação: não há.

Comunicado 25.969, de 06.06.2014 – Unidade Padrão de 
Capital – UPC

Este Comunicado divulga o valor da Unidade Padrão de 
Capital – UPC, a vigorar de 1º de Julho a 30 de Setembro de 
2014 será de R$ 22,43. 

Vigência: 01.07.2014 
Revogação: não há

CVM
Fundos de investimento 
Instrução 549, de 24.06.2014 – Fundos de investimento 
em ações – mercado de acesso (FMA)

Esta Instrução altera a Instrução 409/04, que dispõe sobre 
a constituição, a administração, o funcionamento e a 
divulgação de informações dos fundos de investimento.

A principal alteração refere-se à criação dos fundos de 
investimento em ações – mercado de acesso (FMA).  A 
seguir, destacamos as principais disposições relativas às 
características do FMA. 

OS FMA são representados por fundos de ações cuja 
política de investimento preveja que, no mínimo, 2/3 (dois 
terços) do seu patrimônio líquido seja investido em ações 
de companhias listadas em segmento de negociação de 
valores mobiliários, voltado ao mercado de acesso, instituído 
por bolsa de valores ou por entidade do mercado de balcão 
organizado, que assegure, por meio de vínculo contratual, 
práticas diferenciadas de governança corporativa:

I – devem usar, em seu nome, a designação “Ações – 
Mercado de Acesso”; e

II – quando constituídos sob a forma de condomínios 
fechados, podem investir até 1/3 (um terço) do seu 
patrimônio líquido em ações, debêntures, bônus de 
subscrição, ou outros títulos e valores mobiliários 
conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de 
companhias fechadas.

O fundo que se utilizar da prerrogativa do item II acima deve:

• participar do processo decisório da companhia 
investida, com efetiva influência na definição de sua 
política estratégica e na sua gestão e, investir somente 
em companhias fechadas que adotem as práticas de 
governança relacionadas na Instrução.

• para fins de escrituração contábil, efetuar a avaliação da 
participação em companhias fechadas a cada 12 (doze) 
meses, a valor justo, conforme norma contábil aprovada 
pela CVM sobre mensuração do valor justo.

O investimento em FMA, constituídos sob a forma 
de condomínio fechado destinados exclusivamente a 
investidores qualificados, poderá ser efetivado por meio de 
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Art. 37.  Será permitida a constituição de fundos para investir 
em Fundos de Investimento em Participações, em Fundos de 
Investimento em Empresas Emergentes e Fundos de Ações – 
Mercado de Acesso, denominados Fundos de Investimento em 
Cotas de Fundos de Investimento em Participações.

Parágrafo único.  Os Fundos de Investimento em Cotas de 
Fundos de Investimento em Participações devem aplicar, no 
mínimo, 90% (noventa por cento) de seu patrimônio em cotas 
de Fundos de Investimento em Participações, de Fundos de 
Investimento em Empresas Emergentes ou de Fundos de Ações 
– Mercado de Acesso.

compromisso, mediante o qual o investidor fique obrigado 
a integralizar o valor do capital comprometido à medida 
que o administrador do fundo fizer chamadas, de acordo 
com prazos, processos decisórios e demais procedimentos 
estabelecidos no respectivo compromisso de investimento. 

O regulamento do FMA constituído sob a forma de 
condomínio fechado pode autorizar o fundo a comprar suas 
próprias cotas, no mercado organizado em que as cotas 
estejam admitidas à negociação, desde que: 

I – o valor de recompra da cota seja inferior ao valor 
patrimonial da cota do dia imediatamente anterior ao da 
recompra;

II – as cotas recompradas sejam canceladas; e

III – o volume de recompras não ultrapasse, em um 
período de 12 (doze) meses, 10% (dez por cento) do total 
das cotas do fundo.

É vedado ao FMA recomprar suas próprias cotas:

I – sempre que o administrador ou o gestor tenha 
conhecimento de informação ainda não divulgada ao 
mercado relativa às suas investidas que possa alterar 
substancialmente o valor da cota ou influenciar na decisão 
do cotista de comprar, vender ou manter suas cotas;

II – de forma a influenciar o regular funcionamento do 
mercado; e

III – com a finalidade exclusiva de obtenção de ganhos 
financeiros a partir de variações esperadas do preço 
das cotas.

Adicionalmente, a Instrução altera o art. 3º da Instrução 
391/04, passa a vigorar com a seguinte redação:

Vigência: 24.06.2014 
Revogação: não há

Outros Normativos
BACEN

Resolução 4.347, de 30.06.2014 - Altera a Resolução nº 
4.298, de 30 de dezembro de 2013, que autoriza a concessão 
de rebate para 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 3.663, de 27.06.2014 - Dispõe sobre os 
procedimentos para a remessa das informações relativas às 
apurações de limites de que trata a Circular nº 3.398, de 23 
de julho de 2008, e dá outras providências.

Resolução 4.344, de 25.06.2014 - Dispõe sobre as normas 
do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf), de que trata o Capítulo 10 do Manual 
de Crédito Rural (MCR), para aplicação a partir da Safra 
2014/2015.

Resolução 4.343, de 25.06.2014 - Dispõe sobre ajustes nas 
normas de financiamento de custeio, de investimento e de 
comercialização com recursos do crédito rural, a partir de 1º 
de julho de 2014.

Comunicado 26.042, de 24.06.2014 - Divulga o Calendário 
das Reuniões Ordinárias do Comitê de Política Monetária 
(Copom) para o ano de 2015.

Comunicado 26.041, de 24.06.2014 - Estende o programa 
de leilões de swap cambial e de venda de dólares com 
compromisso de recompra estabelecido pelo Comunicado 
25.003/13.

Resolução 4.342, de 20.06.2014 - Dispõe sobre ajustes nas 
normas de financiamento de custeio, de investimento e de 
comercialização com recursos do crédito rural, a partir de 1º 
de julho de 2014.

Resolução 4.341, de 20.06.2014 - Dispõe Altera, para 
31 de dezembro de 2014, o prazo previsto no inciso VII 
do § 1º do art. 9º da Resolução 2.827/01, que consolida e 
redefine as regras para o contingenciamento do crédito ao 
setor público.

Resolução 4.340, de 20.06.2014 - Dispõe sobre ajustes 
nas normas de financiamento com recursos do Fundo de 
Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) a partir da Safra 
2014/2015.
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Resolução 4.339, de 20.06.2014 - Dispõe sobre ajustes 
nas normas do Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf), de que trata o Capítulo 10 do 
Manual de Crédito Rural (MCR), para aplicação a partir do 
ano agrícola 2014/2015.

Resolução 4.338, de 20.06.2014 - Ajusta as normas dos 
programas de investimento agropecuários amparados por 
recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), a partir de 1º de julho de 2014.

Resolução 4.336, de 20.06.2014 - Altera condições do 
Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), de 
que trata o Capítulo 16 do Manual de Crédito Rural (MCR).

Circular 3.706, de 02.06.2014 - Altera a Circular 3.506/10, 
que dispõe sobre a metodologia de apuração da taxa de 
câmbio real/dólar divulgada pelo Banco Central do Brasil 
(PTAX).

Comunicado 25.940, de 02.06.2014 - Comunica a 
desativação da transação PTAX800 do Sisbacen e divulga 
alternativas de acesso do seu conteúdo no sítio BACEN.


