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BACEN 

 

Benefícios a empregados 

 

Resolução 4.424, de 25.06.2015 – Registro 

contábil e evidenciação de benefícios a 

empregados 

Dispõe que as instituições financeiras e as 

demais instituições autorizadas a funcionar pelo 

BACEN devem observar, a partir de 1º de janeiro 

de 2016, o Pronunciamento Técnico CPC 33 (R1) 

– Benefícios a Empregados (CPC 33), aprovado 

pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

(CPC), em 7 de dezembro de 2012. 

 

Os pronunciamentos técnicos citados no texto 

do CPC 33 (R1), enquanto não recepcionados por 

ato específico do Conselho Monetário Nacional 

(CMN), não podem ser aplicados. 

 

As menções a outros pronunciamentos no texto 

do CPC 33 referem-se, para os efeitos desta 

Resolução, a outros pronunciamentos do Comitê 

que tenham sido recepcionados pelo CMN, bem 

como aos dispositivos do Plano Contábil das  

Instituições do Sistema Financeiro Nacional 

(Cosif). 

 

Vigência: 29.06.2015 

Revogação: não há. 

 

Fundo Garantidor de Créditos (FGC) 

 

Resolução 4.426, de 25.06.2015 – Alterações 

na apuração 

Altera a Resolução 4.222/13, que dispõe sobre o 

Fundo Garantidor de Créditos (FGC). 

 

O art. 12º da Resolução 4.222/13, que trata das 

condições para dispor da garantia especial 

proporcionada pelo FGC sobre depósitos a prazo, 

passa a vigorar acrescido do §12º abaixo: 

 

§ 12.  O FGC pode aceitar a cessão fiduciária de 

títulos públicos federais de titularidade das 

instituições associadas, para fins de reposição de 

recebíveis de operações de crédito e de 

arrendamento mercantil cedidos fiduciariamente 

e liquidados, até que as referidas instituições 

ofereçam recebíveis suficientes para realizar a 

cessão fiduciária de que trata o § 1º deste artigo. 

  

Vigência: 29.06.2015 

Revogação: não há. 
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Limite de imobilização 

 

Resolução 4.425, de 25.06.2015 – Alterações 

na apuração 

Altera a Resolução 2.283/96, para permitir a 

dedução, na apuração do limite de aplicação de 

recursos no Ativo Permanente, dos elementos 

patrimoniais deduzidos do Patrimônio de 

Referência (PR). 

 

O art. 3º da Resolução 2.283/96 passa a vigorar 

acrescido do §4º com a seguinte redação: 

 

§ 4º  Os elementos patrimoniais registrados no 

Ativo Permanente e deduzidos do Patrimônio de 

Referência (PR), nos termos da Resolução nº 

4.192, de 1º de março de 2013, devem ser 

deduzidos do total dos recursos aplicados no 

Ativo Permanente para fins de apuração do limite 

previsto no caput deste artigo. 

 

Vigência: 29.06.2015 

Revogação: não há. 

 

Direcionamento dos recursos captados por 

meio da emissão de Letra de Crédito do 

Agronegócio (LCA)  

 

Resolução 4.415, de 02.06.2015 – Alterações 

de disposições 

O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou a 

Resolução 4.415, que estabelece direcionamento 

obrigatório, para operações de crédito rural, dos 

recursos captados pelas instituições financeiras 

por meio de Letras de Crédito do Agronegócio 

(LCA), quando forem lastreadas em direitos 

creditórios originados de financiamentos rurais 

contratados com recursos dos depósitos à vista 

ou da poupança rural. 

 

O direcionamento se torna obrigatório a partir de 

2 de junho de 2015, no percentual de, no 

mínimo, 50% dos valores das LCAs emitidas 

entre essa data e 31 de maio de 2016. A partir de 

1º de junho de 2016, esse percentual sobe para 

100%. 

 

No cumprimento desse direcionamento, as 

instituições financeiras poderão destinar parte 

desses recursos, até o limite de 50%, a 

financiamentos agroindustriais de 

comercialização, de beneficiamento e de 

industrialização de produtos de origem 

agropecuária e de insumos utilizados nessa 

atividade. 

Fica instituída a Seção 7 (Letra de Crédito do 

Agronegócio) do Capítulo 6 (Recursos) do MCR, 

que dispõe sobre as regras de cumprimento do 

direcionamento instituído nessa Resolução. 

 

Essa medida está inserida na estrutura financeira 

do Plano Safra divulgado nessa data pelo governo 

federal. 

 

Vigência: 03.06.2015 

Revogação: não há. 

 

Captações de recursos no exterior 

 

Circular 3.759, de 10.06.2015 – Remessa de 

informações 

Altera a Circular 3.737/14, que dispõe sobre a 

remessa de informações relativas a captações de 

recursos no exterior ao BACEN. 

 

Fica alterada a data de início de vigência da 

Circular 3.737/14 e da revogação da Circular 

3.518/10 de 01 de julho de 2015 para 4 de janeiro 

de 2016. 

 

Vigência: 11.06.2015 

Revogação: não há. 

 

Taxas e índices 

 

Resolução 4.420, de 25.06.2015 - TJLP 

É fixada em 6,5% a.a. a Taxa de Juros de Longo 

Prazo (TJLP) a vigorar de 01.07.2015 a 

30.09.2015, inclusive. 

 

Vigência: 25.06.2015 

Revogação: Resolução 4.404/15 (a partir 

01.07.2015) 

 

Resolução 4.419, de 25.06.2015 – Inflação 

É fixada, para o ano de 2017, a meta para a 

inflação de 4,5%, com intervalo de tolerância de 

menos um e meio ponto percentual e de mais 

um e meio ponto percentual, de acordo com o § 

2º do art. 1º do Decreto 3.088/99. 

 

Vigência: 25.06.2015 

Revogação: não há 

 

Comunicado 28.089, de 30.06.2015 – 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 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 julho, é de 

1,7742% 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 13,9871% ao ano. 

 

Vigência: 01.07.2015 

Revogação: não há 

 

Comunicado 27.970, de 03.06.2015 – 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 13,75% ao ano, a partir de 4 de junho de 

2015. 

 

Vigência: 04.06.2015 

Revogação: não há 

 

Comunicado 27.966, de 03.06.2015 - 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 2015 será de R$ 22,69.  

 

Vigência: 01.07.2015 

Revogação: não há 

 

 

CVM 

 

Operações de fusão, cisão, incorporação e 

incorporação de ações 

 

Instrução CVM 565, de 15.06.2015 – 

Operações envolvendo emissores de valores 

mobiliários registrados na categoria A 

A Instrução CVM 565 traz novas regras para 

operações de fusão, cisão, incorporação e 

incorporação de ações envolvendo emissores de 

valores mobiliários registrados na categoria A, 

tema atualmente regulado pela Instrução CVM 

319/99. 

 

A nova norma aperfeiçoa a referida Instrução nos 

comandos relativos: 

 

i) ao conteúdo mínimo das comunicações da 

companhia para o mercado sobre uma 

operação de fusão, cisão, incorporação e 

incorporação de ações; 

ii) aos deveres fiduciários dos administradores 

de companhias no que diz respeito à 

qualidade das informações divulgadas nas 

operações de fusão, cisão, incorporação e 

incorporação de ações; 

 

iii) às demonstrações financeiras e informações 

financeiras pro forma a serem divulgadas em 

razão das operações de fusão, cisão, 

incorporação e incorporação de ações; e 

 

iv) aos critérios e ao conteúdo mínimo dos 

laudos de avaliação elaborados para os fins do 

art. 264 da Lei nº 6.404/76. 

 

Também foi alterada a Instrução CVM 481/09, 

que dispõe sobre documentos necessários ao 

exercício do direito de voto. Foram 

acrescentados dispositivos para indicar quais 

documentos e informações a companhia 

registrada na categoria A deve fornecer quando 

uma assembleia geral for convocada para 

deliberar sobre fusão, cisão, incorporação e 

incorporação de ações. 

 

Vigência: 16.06.2015 

Revogação: Incisos I, III a VII do art. 1º, os arts. 2º 

a 5º, 10 a 15 e 17 da Instrução CVM 319/99; e 

Instrução CVM 320/99. 

 

Fundos de investimento 

 

Instrução CVM 564, de 11.06.2015 – Alteração 

data de vigência das Instruções CVM 555/14 e 

554/14 

Altera as Instruções CVM 554/14, que introduz o 

novo conceito de investidor qualificado e de 

investidor profissionais e 555/14, que trata da 

nova regulamentação de fundos de investimento.  

 

As principais alterações referem-se a data do 

início de vigência das referidas Instruções 

conforme segue: 

 

 

 

 

O prazo de adaptação dos fundos de 

investimento que já estiverem em 

funcionamento na data do início de vigência da 

Instrução 555/14 também foi alterado conforme 

abaixo: 

 

 

  

 

Adicionalmente, a Instrução introduz uma regra 

de transição (com dispensa temporária), que 

alinha o rol de investidores para os quais não é 

necessária a verificação da adequação dos 

investimentos ao seu perfil (constante do art. 9º 

da versão atual Instrução CVM 539/13) com o rol 

que estará em vigor a partir da vigência das 

alterações introduzidas pela Instrução CVM 

554/15, que entrará em vigor a partir de1º de 

outubro de 2015. 

 

Vigência: 11.06.2015 

Revogação: não há. 

01.07.2015 01.10.2015 

04.01.2016 30.06.2016 



 

Ofício-Circular CVM/SIN 02/2015, de 

09.06.2015 – Gestão de risco de liquidez 

Esse Ofício fornece orientações sobre 

procedimentos a serem observados por 

administradores e gestores no âmbito da gestão 

de liquidez de fundos de investimentos. 

 

No Ofício-Circular são destacados pontos 

referentes ao momento em que deve se iniciar a 

gestão de liquidez; à necessidade dos controles 

internos serem eficientes e precisos; e à 

aplicação de testes de estresse. 

 

Com relação ao teste de estresse, o Ofício traz 

ainda um relatório contendo informações 

detalhadas a respeito da ferramenta analítica 

desenvolvida para a supervisão do 

gerenciamento do risco de liquidez nos fundos 

de investimento. 

 

Vigência: 23.06.2015 

Revogação: não há. 

 

 

Outros Normativos 

 

BACEN 

 

Comunicado 28.084, de 29.06.2015 – Comunica 

a alteração e a publicação do Dicionário de 

Domínios associado ao Catálogo de Serviços do 

SFN. 

 

Resoluções 4.430, de 25.06.2015 – Dispõe 

sobre a apuração do limite de aplicação de 

recursos no Ativo Permanente e sobre o limite 

de exposição por cliente pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

 

Resoluções 4.429, de 25.06.2015 – Altera o 

anexo à Resolução 4.418/15, que trata de 

condições do Programa de Garantia da Atividade 

Agropecuária (Proagro) no Capítulo 16 do Manual 

de Crédito Rural (MCR). 

 
Resoluções 4.428, de 25.06.2015 – Ajusta as 

normas do Programa de Garantia de Preços para 

a Agricultura Familiar (PGPAF), do Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (Pronaf). 
 

Resoluções 4.427, de 25.06.2015 – Autoriza a 

utilização do sensoriamento remoto para fins de 

fiscalização de operações de crédito rural e 

determina o registro das coordenadas 

geodésicas do empreendimento financiado por 

operações de crédito rural no Sistema de 

Operações do Crédito Rural e do Proagro (Sicor). 

 

Resoluções 4.423, de 25.06.2015 – Define os 

encargos financeiros e o bônus de adimplência 

das operações rurais realizadas com recursos dos 

Fundos Constitucionais de Financiamento para o 

período de 1º de julho de 2015 a 30 de junho de 

2016. 

 

Resoluções 4.422, de 25.06.2015 – Ajusta as 

disposições gerais do crédito rural de que trata a 

Seção 1 (Disposições Gerais) do Capítulo 2 

(Condições Básicas) do Manual de Crédito Rural 

(MCR). 

 

Resoluções 4.421, de 25.06.2015 – Ajusta as 

normas para contratação de operações de crédito 

rural a partir de 1º de julho de 2015. 

 

Resoluções 4.418, de 22.06.2015 – Altera 

condições do Programa de Garantia da Atividade 

Agropecuária (Proagro), de que trata o Capítulo 

16 do Manual de Crédito Rural (MCR). 

 

Resolução 4.416, de 22.06.2015 - Ajusta as 

normas a serem aplicadas às operações 

contratadas no âmbito do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), a 

partir de 1º de julho de 2015. 

 

Resoluções 4.417, de 22.06.2015 –Altera o 

percentual de direcionamento da Subexigibilidade 

Pronamp, define fatores de ponderação para fins 

de cumprimento da exigibilidade e das 

subexigibilidades da Seção 6-2 do Manual de 

Crédito Rural (MCR), eleva o percentual da 

subexigibilidade de aplicação em crédito rural de 

que trata o MCR 6-4-5 e introduz outros ajustes 

no Capítulo 6 do MCR. 

 

Resolução 4.416, de 22.06.2015 - Ajusta as 

normas a serem aplicadas às operações 

contratadas no âmbito do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), a 

partir de 1º de julho de 2015. 

 

Carta Circular 3.712, de 22.06.2015 - Altera a 

Carta Circular 3.701/15, que estabelece 

procedimentos a serem observados na remessa 

de informações relativas a captações de recursos 

no exterior, de que trata a Circular 3.737/14. 

 

Carta Circular 3.711, de 15.06.2015 - Altera as 

Instruções de preenchimento dos documentos 

de códigos 2061 e 2071 - Demonstrativo de 

Limites Operacionais (DLO), de que tratam as 

Cartas Circulares 3.663/14, e 3.681/14. 

 

 

 

 



Carta Circular 3.710, de 08.06.2015 - Esclarece 

sobre procedimentos para a prestação de 

informações relativas ao direcionamento dos 

recursos captados em depósitos de poupança, 

de que trata a Resolução 3.932/10. 

 

Carta Circular 3.709, de 03.06.2015 - Altera a 

Carta Circular 3.574/12, que divulga 

procedimentos operacionais a serem observados 

em leilões eletrônicos de moeda estrangeira no 

mercado interbancário de câmbio. 

 

Carta Circular 3.708, de 03.06.2015 - Divulga 

procedimentos para a remessa de informações 

de que trata a Circular 3.093/02, com as 

alterações da Circular 3.757/15, que tratam das 

regras do encaixe obrigatório sobre recursos de 

depósitos de poupança. 

 

Comunicado 27.967, de 03.06.2015 - Divulga 

condições para a realização de operações 

compromissadas com instituições financeiras 

participantes do módulo Oferta Pública (Ofpub). 

 

Comunicado 27.965, de 03.06.2015 - Comunica 

a substituição dos endereços eletrônicos dos 

Sistemas Ptax e Leilão. 

 

Comunicado 27.964, de 03.06.2015 - Comunica 

a alteração e a publicação do Dicionário de 

Domínios associado ao Catálogo de Serviços do 

SFN. 

 

 

 

Resolução 4.414, de 02.06.2015 – Dispõe sobre 

ajustes nas normas de financiamento com 

recursos do Fundo de Defesa da Economia 

Cafeeira (Funcafé) a partir da Safra 2015/2016. 

 

Resolução 4.413, de 02.06.2015 – Define os 

encargos financeiros dos programas de 

investimento agropecuários amparados por 

recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), a partir de 1º de 

julho de 2015. 

 

Resolução 4.412, de 02.06.2015 – Altera normas 

para contratação de operações de crédito rural a 

partir de 1º de julho de 2015. 

 

CVM 

 

Ofício-Circular CVM/SMI 04/2015, de 

25.06.2015 – divulga nova funcionalidade para a 

transmissão, aos depositários centrais, 

custodiantes e escrituradores, de ofícios judiciais 

recebidos pela CVM para circularização. 

 

Ofício-Circular CVM/SIN 03/2015, de 

10.06.2015 – Orienta sobre a adoção dos 

Padrões XML de Informações Periódicas de 

Fundos de Investimento - Instrução CVM 555/14. 
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