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BACEN
Conglomerado Prudencial 
Carta Circular 3.658, de 13.05.2014 – Criação de rubricas contábeis 

Esta Carta Circular dispõe sobre a criação de rubricas contábeis e alteração de nomenclatura de desdobramento de 
subgrupo no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif), em conexão com os requerimentos da 
Resolução 4.280/13 e normativos complementares que tratam da remessa de demonstrações contábeis consolidadas do 
Conglomerado Prudencial.

As novas rubricas foram criadas conforme sumarizado a seguir:

Adicionalmente, ficam criados no Documento nº 2 do Cosif os seguintes códigos de aglutinação: 

I - 438 Emissões de não autorizadas, posicionado após o código 437; e 

II - 641 Participação de Não Controladores, posicionado após o código 619. 

Conta Cosif Anexo
1.8.8.23.00-4 Direitos específicos de controladas não sujeitas à autorização do Banco 
4.3.8.10.00-6 Recursos por emissões de controladas não sujeitas à autorização do Banco Central  
4.9.9.89.00-3 Obrigações por cotas de fundo de investimento  
4.9.9.94.00-5 Obrigações específicas de controladas não sujeitas à autorização do Banco Central 
6.4.1.10.00-8 Participação de não controladores 
7.1.9.83.00-8 Rendas de direitos específicos de controladas não sujeitas à autorização do Banco Central  
8.1.1.88.00-6 Despesas de captação por emissões de controladas não sujeitas à autorização do Banco Central   
8.1.1.89.00-5 Despesas de obrigações por cotas de fundos de investimento   
8.1.9.77.00-4 Despesas de direitos específicos de controladas não sujeitas à autorização do Banco Central 
8.1.9.78.00-3 Despesas de obrigações específicas de controladas não sujeitas à autorização do Banco Central 
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Os saldos porventura registrados em títulos ou subtítulos contábeis diversos devem ser reclassificados para as adequadas rubricas 
contábeis criadas por meio desta Carta Circular, observada a natureza da operação, a partir da data-base de maio de 2014.

Vigência: 15.05.2014, produzindo efeitos a partir da data-base maio de 2014 
Revogações: não há

Financiamentos para Exportações 
Resolução 4.335, de 26.05.2014 – Define os critérios aplicáveis aos financiamentos das exportações brasileiras

Esta Resolução dispõe sobre as operações de financiamento vinculadas à exportação de bens ou serviços nacionais, 
previstas no art. 2º-A da Lei 10.184/01, e revoga a Resolução 3.512/07.

Nas operações de financiamento vinculadas à exportação de bens ou serviços nacionais serão pactuadas as condições aplicadas 
internacionalmente nesse tipo de operação e serão demandadas dos países tomadores apenas garantias soberanas.

O nível máximo de desconto concedido para financiamento a países com limitações de acesso a financiamento de 
mercado será de até 35%. As operações de financiamento concedidas ao amparo desta Resolução não poderão 
exceder, a cada ano, 25% da dotação orçamentária do Programa de Financiamento às Exportações (Proex), modalidade 
financiamento, incluindo eventuais créditos adicionais. Para o cálculo deste desconto será aplicada a fórmula constante no 
Anexo I desta Resolução.

Na concessão dos financiamentos para efeito do cumprimento do nível máximo de desconto concedido devem-se observar 
as seguintes condições financeiras:

I - prazo máximo do financiamento: 25 anos;

II - carência máxima do financiamento: 10 semestres; e

III - taxa de juros do financiamento: não inferior a 0,5% a.a. 

Aplica-se subsidiariamente às operações referidas nesta Resolução o disposto na Resolução 2.575/98, que trata de 
financiamentos das exportações brasileiras ao amparo do Programa de Financiamento às Exportações - PROEX.

Vigência: 27.05.2014 
Revogação: 3.512/07

Operações de crédito 
Resoluções 4.332, 4.333 e 4.334 de 26.05.2014 – Contingenciamento do crédito ao setor público

Estas Resoluções alteram a Resolução 2.827/01, que trata das regras para o contingenciamento do crédito ao setor público.

As alterações referem-se a modificações de prazo e limites  para contratações de operações de crédito, conforme 
sumarizado a seguir.

Resolução Programa Alteração
Referência 

Resolução 2.827
4.332 Programa Caminho da Escola Prazo alterado de 31 de dezembro 

de 2013 para até 31 de dezembro 
de 2014

art. 9º-J

4.333 Ações de saneamento ambiental Limite alterado de  R$ 
25.450.000.000,00 para até R$ 
29.450.000.000,00

art. 9º-B – inciso VI

4.334 Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC)

Incluído limite de até 
R$2.000.000.000,00 destinados a 
empreendimentos de mobilidade 
urbana inseridos no Programa.

art. 9º-Y – inclusão do inciso III
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Adicionalmente, a Resolução 4.334, acrescentou ao art. 9-Y da Resolução 2.827/01 o seguinte dispositivo:

§ 4º Desde que sejam originários de empreendimento cuja seleção foi tornada insubsistente por meio de ato de competência do Ministério das 
Cidades, os saldos remanescentes não utilizados nos incisos I e II poderão ser acrescidos ao valor do limite referido no inciso III. 

Vigência: 27.05.2014 
Revogação: não há

Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML) 
Resolução 4.331, de 26.05.2014 – Funcionamento do Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML)

Esta Resolução dispõe sobre o funcionamento do Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML) e estabelece diretrizes 
gerais para a celebração de convênios bilaterais entre participantes do referido sistema no âmbito do Mercosul. 

Para os efeitos desta Resolução, 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 no outro país convenente; 

II - destinatário: qualquer beneficiário de recursos oriundos do SML; 

III - remetente: qualquer responsável pelo pagamento de ordem bancária no SML; 

IV - instituição autorizada: instituição financeira autorizada pelo banco central do país de seu domicílio a operar no SML; 

V - taxas SML: as taxas que serão utilizadas para conversão do valor das operações entre as moedas locais dos países 
convenentes; 

VI - SML: é um sistema de pagamentos internacional no âmbito do MERCOSUL. 

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

As transferências internacionais de fundos são intermediadas por instituições autorizadas, às quais cabe: 

I - o registro de ordem de pagamento solicitada por remetente residente, domiciliado ou com sede no país da instituição 
que registra a operação; 

II - o recebimento de recursos oriundos de outro país cujo banco central seja convenente e que sejam relativos à ordem de 
pagamento cujo destinatário tem o mesmo país de domicílio da instituição recebedora dos recursos; 

III - o cancelamento de registro de ordem de pagamento referido no item I; 

IV - a devolução de recursos referidos no item II. 

As instituições financeiras sediadas no País necessitam de autorização do Banco Central do Brasil (BCB) para operar no 
SML. Neste contexto:

•	Podem requerer a autorização as caixas econômicas e os bancos detentores de conta reservas bancárias, bem como 
demais instituições financeiras que possuam contas de liquidação. 

•	Para obter a autorização, os sistemas de informação da instituição solicitante devem estar em conformidade com os 
padrões técnicos para comunicação eletrônica de dados no âmbito do Sistema Financeiro Nacional (SFN) estabelecidos 
pelo BCB, aplicáveis ao SML. 
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Art. 7º A LF pode ser adquirida pela instituição emissora, a qualquer tempo, desde que por meio de bolsas ou de mercado de balcão organizado, 
para permanência em tesouraria e venda posterior, no montante de até: 
I - 5% (cinco por cento) do saldo total de letras financeiras por ela emitidas sem cláusula de subordinação; e 
II - 3% (três por cento) do saldo total de letras financeiras por ela emitidas com cláusula de subordinação, utilizadas para fins de composição do 
Patrimônio de Referência. 

§ 1º As letras financeiras adquiridas por instituições do mesmo conglomerado econômico da instituição emissora devem ser consideradas no 
cômputo dos limites de que trata o caput. 

§ 2º A possibilidade de aquisição prevista no inciso II do caput condiciona-se à manifestação formal da instituição emissora por essa opção quando 
da solicitação de autorização de que trata o art. 8º, § 1º. 

§ 3º O percentual indicado no inciso II do caput deve ser apurado com base no saldo total de letras financeiras em que tenha sido manifestada a 
opção a que se refere o § 2º. 

§ 4º A aquisição de letras financeiras utilizadas para fins de composição do Patrimônio de Referência, na forma e no limites estabelecidos no caput, 
está dispensada da observância dos seguintes dispositivos da Resolução nº 4.192, de 1º de março de 2013: 
I - autorização do Banco Central do Brasil, prevista nos arts. 17, inciso IX, 18, inciso II, 20, inciso V, e 21, inciso II; e 
II - atendimento do prazo mínimo de cinco anos, previsto nos arts. 18, inciso I, e 21, inciso I.

As movimentações financeiras entre o BACEN e as instituições por ele autorizadas a operar no SML, e entre estas 
e os demais operadores do SML residentes, domiciliados e com sede no território nacional, serão processadas 
exclusivamente em reais.  As movimentações financeiras entre as instituições autorizadas e o BACEN serão 
processadas exclusivamente por meio de contas nele mantidas. 

O recebimento de recursos pelos destinatários se dará em cumprimento à ordem de pagamento do outro banco central 
titular de convênio bilateral no SML recebida pelo BACEN. 

Os recursos a serem enviados pelos remetentes por meio do SML deverão ser entregues ao BACEN pelas instituições 
financeiras autorizadas no dia útil seguinte ao do registro da operação, observando-se as condições estabelecidas na 
Resolução. 

As operações conduzidas no âmbito do SML são de responsabilidade do remetente ou do destinatário dos recursos, 
cumprindo-lhes observar a legalidade da transação, sua fundamentação econômica e as responsabilidades definidas na 
respectiva documentação.

É de responsabilidade exclusiva da instituição autorizada interveniente na operação processada por meio do SML a correta 
tramitação e execução das transações com seus clientes e com o BACEN. 

A liquidação financeira em reais no âmbito do SML observará, subsidiariamente, as regras aplicáveis ao Sistema de 
Pagamentos Brasileiro (SPB), em particular ao Sistema de Transferência de Reservas (STR). 

Fica o BACEN autorizado a baixar as normas necessárias ao cumprimento do disposto nesta Resolução, sem prejuízo 
das disposições expressas nos convênios realizados e do conteúdo das normas relacionadas à lavagem de dinheiro e à 
fiscalização das instituições financeiras. 

Vigência: 30 dias após a data de publicação (26.05.2014) 
Revogação: Resolução 3.608/08

Letra Financeira 
Resolução 4.330, de 26.05.2014 – Disciplina a emissão de Letra Financeira

Esta Resolução altera a Resolução 4.123/12, que disciplina a emissão de Letra Financeira por parte das instituições 
financeiras que especifica, conforme descrito a seguir.

Os arts. 7º e 8º da Resolução 4.123/12 passam a vigorar com a seguinte redação:
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Art. 8º Exclusivamente para fins de composição do Patrimônio de Referência, admite-se que a LF com cláusula de subordinação seja emitida, 
prevendo: 
I - suspensão do pagamento da remuneração estipulada; 
II - extinção permanente do direito de crédito por ela representado ou, alternativamente, conversão desse direito em ações elegíveis ao Capital 
Principal da instituição emitente; 
III - vencimento condicionado somente à ocorrência da dissolução da instituição emitente ou do inadimplemento da obrigação de pagar a 
remuneração estipulada, caso em que ambas as condições deverão constar do título; e 
IV - correção pela variação cambial. 

§ 1º A instituição emissora da LF mencionada no caput deve protocolizar solicitação no Banco Central do Brasil para que os recursos captados 
sejam autorizados a compor seu Patrimônio de Referência. 

§ 2º A eficácia das cláusulas mencionadas nos incisos I e II do caput deve estar condicionada ao deferimento, pelo Banco Central do Brasil, da 
solicitação referida no § 1º, condição esta que deverá constar  
do título. 

§ 3º A LF de que trata o caput deve atender a todos os critérios estabelecidos na regulamentação em vigor para composição do Capital 
Complementar ou do Nível II do Patrimônio de Referência, ressalvado o disposto no art. 7º, § 4º, desta Resolução.

§ 4º O pagamento dos titulares de LF emitidas com as características estabelecidas na regulamentação em vigor para composição do Nível II do 
Patrimônio de Referência deve preferir ao pagamento dos titulares de LF emitidas com as características do Capital Complementar do Patrimônio 
de Referência, na hipótese de liquidação ou falência da instituição emissora.

Vigência: 26.05.2014 
Revogação: não há

Taxas e Índices 
Comunicado 25.917, de 28.05.2014 – 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 11% ao ano, a partir de 29 de maio de 2014. 

Vigência: 29.05.2014 
Revogação: não há

Comunicado 25.931, de 30.05.2014 – 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 junho 
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 junho, é de 0,7050% 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 maio, é de 12,7896% ao ano.

Vigência: 01.06.2014 
Revogação: não há
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CVM
Distribuição de títulos e valores mobiliários 
Instrução 548, de 06.05.2014 - Dispensa a publicação em jornal dos avisos obrigatórios em ofertas públicas

A Instrução altera, acrescenta e revoga dispositivos da Instrução CVM 400/03, que dispõe sobre as ofertas públicas de 
distribuição de valores mobiliários nos mercados primários ou secundários.

O principal objetivo da Instrução é dispensar o dever de publicar os avisos obrigatórios das ofertas públicas em jornais. 
Porém, exige a divulgação desses avisos na internet nas páginas da emissora, do ofertante, da instituição intermediária, da 
CVM e da entidade administradora do mercado onde os valores mobiliários da emissora sejam admitidos à negociação.

A seguir, destacamos as principais alterações:

Anterior – Instrução 400 Atual – Instrução 548
Art. 27 [...]
Parágrafo único.  Na hipótese prevista no caput, os investidores que já 
tiverem aderido à oferta deverão ser comunicados diretamente a respeito 
da modificação efetuada, para que confirmem, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis do recebimento da comunicação, o interesse em manter a 
declaração de aceitação, presumida a manutenção em caso de silêncio.

Art. 27 [...]
Parágrafo único.  Na hipótese prevista no caput, os investidores que 
já tiverem aderido à oferta deverão ser comunicados diretamente, 
por correio eletrônico, correspondência física ou qualquer outra 
forma de comunicação passível de comprovação, a respeito da 
modificação efetuada, para que confirmem, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis do recebimento da comunicação, o interesse em manter 
a declaração de aceitação, presumida a manutenção em caso de 
silêncio.

Art. 42.  É obrigatória a entrega de exemplar do Prospecto Definitivo ou 
Preliminar ao investidor, admitindo-se seu envio ou obtenção por meio 
eletrônico.

[...]

§4º  A instituição líder deverá encaminhar à CVM e à bolsa de valores ou 
mercado de balcão, em tempo hábil para o cumprimento do disposto no 
caput e no § 3º, versões impressa e eletrônica, sem quaisquer restrições 
para sua cópia, dos Prospectos Definitivo e Preliminar.

Art. 42.  O Prospecto Definitivo deverá estar disponível ao investidor, 
na data do início da distribuição, nas páginas da rede mundial de 
computadores indicadas no art. 54-A.
[...]

§ 4º  A instituição líder deverá encaminhar à CVM e às entidades 
administradoras de mercado organizado onde os valores 
mobiliários da emissora sejam admitidos à negociação, em tempo 
hábil para o cumprimento do disposto no caput, cópia impressa 
e versão eletrônica, sem quaisquer restrições para sua cópia, dos 
Prospectos Definitivo e Preliminar.

Art. 46 [...]
IV - “O prospecto definitivo será entregue aos investidores durante o 
período de distribuição”.

Art. 46 [...]
IV - “O prospecto definitivo estará disponível nas páginas da rede 
mundial de computadores da emissora, se houver; do ofertante; 
da instituição intermediária responsável pela oferta ou, se for o 
caso, das instituições intermediárias integrantes do consórcio 
de distribuição; das entidades administradoras de mercado 
organizado de valores mobiliários onde os valores mobiliários da 
emissora sejam admitidos à negociação; e da CVM.”

Art. 53 [...] Art. 53 [...]
VII - indicação, com destaque, dos meios de comunicação por 
intermédio dos quais o Anúncio de Início de Distribuição e o 
Anúncio de Encerramento da Distribuição serão divulgados.

Anexo II
5. quatro exemplares da minuta do Prospecto Definitivo ou quatro 
exemplares do Prospecto Preliminar e, quando disponíveis, três 
exemplares da versão final do Prospecto Definitivo, que conterão, no 
mínimo, as informações exigidas pela CVM (Anexo III)

Anexo II
5. um exemplar da minuta do Prospecto Definitivo ou um exemplar 
do Prospecto Preliminar e, quando disponível, um exemplar da versão 
final do Prospecto Definitivo, que conterão, no mínimo, as informações 
exigidas pela CVM (Anexo III)
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A Instrução 400/03, passa a vigorar acrescida dos seguintes dispositivos:

Art. 54–A.  As divulgações previstas nesta Instrução devem ser feitas, com destaque, na página da rede mundial de computadores:
I – da emissora, se houver;
II – do ofertante;
III – da instituição intermediária responsável pela oferta ou, se for o caso, das instituições intermediárias integrantes do consórcio de distribuição; 
IV – das entidades administradoras de mercado organizado de valores mobiliários onde os valores mobiliários da emissora sejam admitidos à 
negociação; e
V – da CVM.

§ 1º  Sem prejuízo do disposto no caput, as divulgações previstas nesta Instrução podem ser simultaneamente disseminadas por meio de 
aviso resumido publicado em jornal ou qualquer outro meio de comunicação, indicando as páginas na rede mundial de computadores onde 
os investidores poderão obter as informações detalhadas e completas, sempre que possível por meio de hyperlink.

§ 2º  As divulgações devem ser feitas, sempre que possível, antes da abertura ou após o encerramento do pregão.

Anexo II
14–B  Indicação dos meios de comunicação por intermédio dos quais o aviso de que trata o art. 53 será divulgado.

Vigência: 06.05.2014 
Revogação: § 2º do art. 29, o § 3º do art. 42 e os §§ 1º e 2º do art. 52 da Instrução 400/03.

Fundos de Investimento Imobiliário 
Ofício-Circular/CVM/SIN/SNC 01/2014, de 02.05.2014 - Orientação aos administradores sobre a distribuição de 
resultados

O Ofício-Circular tem como objetivo orientar os administradores de Fundos de Investimento Imobiliários (“FII”) sobre a forma de 
cálculo dos “lucros auferidos, apurados segundo o regime de caixa”, nos termos do art. 10º, parágrafo único, da Lei 8.668/93, para 
fins de cálculo do valor a distribuir.

O entendimento é de que a base de distribuição prevista na legislação vigente acima mencionada é obtida por meio 
da identificação das receitas/despesas reconhecidas contabilmente no período de apuração e que foram efetivamente 
recebidas/pagas no mesmo período. Com isso, o administrador deverá partir do resultado contábil (lucro ou prejuízo) apurado 
pelo regime de competência em um determinado período e ajustá-lo pelos efeitos das receitas/despesas contabilizadas e 
ainda não recebidas/pagas no mesmo período de apuração. As receitas/despesas contabilizadas em períodos anteriores, mas 
recebidas/pagas posteriormente, devem compor a base de distribuição do período em que forem efetivamente recebidas/
pagas.

Analogamente, qualquer receita/despesa recebida/paga antecipadamente pelo FII não poderá compor a base de distribuição 
enquanto tal receita/despesa ainda não tiver transitado pelo resultado contábil (lucro/prejuízo) apurado segundo o regime de 
competência.

Em algumas situações, os administradores subtraem do lucro contábil apurado no período um montante a título de “reserva 
de contingência” para fins de cálculo do lucro auferido, apurado segundo o regime de caixa. Ressaltamos que essa retenção 
de lucro somente é possível se não comprometer o montante de 95% da base de distribuição apurada conforme esse Ofício-
Circular.

O administrador que optar por distribuir o resultado mensalmente aos cotistas deverá observar que, ao final do semestre, 
no mínimo 95% dos resultados auferidos, apurados com base em caixa, sejam distribuídos, para fins de atendimento ao 
disposto no art. 10º, parágrafo único, da Lei 8.668/93. Ainda, o Ofício-Circular ressalta que, conforme disposto no art. 12º, 
inciso I, da Lei 8.668/93, é vedado ao administrador adiantar rendas futuras aos cotistas.

Vigência: 02.05.2014 
Revogação: não há.
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Outros Normativos
BACEN

Comunicado 25.928, de 30.05.2014 - Comunica instruções sobre a remessa do documento de código 3026 - Dados 
Individualizados Complementares de Risco de Crédito, do Sistema de Informações de Crédito (SCR), referente à data-base 
de dezembro de 2013, e o não envio do documento de código 3025 - Clientes Solicitados pelo Banco Central do Brasil, por 
parte do Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro (Desig).

Carta Circular 3.661, de 29.05.2014 - Dispõe sobre a transmissão de comandos na Interface Operacional do Sistema 
Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Comunicado 25.891, de 23.05.2014 - Comunica as alterações e as publicações do Dicionário de Domínios e da Relação de 
Códigos de Erros associados ao Catálogo de Serviços do SFN.

Carta Circular 3.660, de 20.05.2014 - Altera a nomenclatura e a função e inclui atributo em título e subtítulos contábeis do 
Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif), tendo em vista o disposto na Resolução 4.150/12 
que trata do fundo garantidor de créditos das cooperativas singulares de crédito e dos bancos cooperativos integrantes do 
Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC).

Comunicado 25.871, de 20.05.2014 - Divulga comunicado do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o 
Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF). 

Carta Circular 3.659, de 15.05.2014 - Divulga alterações dos procedimentos a serem observados na remessa de 
informações, por meio do documento de código 3050, ao Sistema de Informações de Crédito (SCR), de que tratam a Circular 
3.567/11 e a Carta Circular 3.540/12.

Comunicado 25.827, de 13.05.2014 - Define os procedimentos a serem observados nos dias de jogos da Seleção Brasileira, 
durante a Copa do Mundo FIFA de 2014, relativamente às operações de câmbio e respectivos registros no Sistema Câmbio.

Comunicado 25.770, de 05.05.2014 - Comunica a publicação de nova versão do Manual de Acesso ao STR via Internet.

Carta Circular 3.657, de 02.05.2014 - Divulga modelos de documentos necessários à instrução de processos de 
constituição, autorização para funcionamento, alteração de controle societário, aquisição de participação qualificada, 
expansão de participação qualificada, fusão, cisão ou incorporação, transformação societária, cancelamento da autorização 
para funcionamento, eleição para cargos de administração, autorização para atuar em nova modalidade, cancelamento da 
autorização para operar em modalidade autorizada, alteração do valor do capital social, reforma estatutária relativa à alteração 
da estrutura dos cargos de administração, transferência da sede social para outro município, mudança de denominação social 
das instituições de pagamento, bem como autorização para a prestação de serviços de pagamento, autorização para atuar 
em nova modalidade e cancelamento da autorização para operar em modalidade autorizada por instituições financeiras e 
demais instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN, nos termos da Circular 3.683/13.

Comunicado 25.752, de 02.05.2014 - Divulga a disponibilidade de nova versão de leiaute dos arquivos com as informações 
dos pontos de atendimento de câmbio manual para o aplicativo Câmbio Legal.
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Ofício-Circular/CVM/SMI/SIN  03/2014, de 16.05.2014 - Divulga comunicados publicados pelo Grupo de Ação Financeira 
contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF). 

Ofício-Circular/CVM/SMI 03/2014, de 16.05.2014 - Ofício-Circular, destinado aos Agentes Autônomos de Investimento, 
tem como objetivo esclarecer os procedimentos para a validação das informações contidas nos formulários cadastrais da 
CVM, que deve ser realizada pelos participantes indicados no Anexo I, da Instrução CVM 510/11, entre os dias 1º e 31 de 
maio de cada ano, em cumprimento ao disposto no art. 1º, inciso II, da referida norma. Com a confirmação dos dados, será 
emitida a Declaração Eletrônica de Conformidade.

Ofício-Circular/CVM/SMI 04/2014, de 15.05.2014 – Ofício-Circular, destinado aos participantes do Sistema de Distribuição, 
Cooperativas de Crédito e Prestadores de Serviços de Custódia, Escrituração e Emissão de Certificados, tem como objetivo 
do esclarecer os procedimentos para a validação das informações contidas nos formulários cadastrais da CVM, que deve ser 
realizada pelos participantes indicados no Anexo I, da Instrução CVM 510/11, entre os dias 1º e 31 de maio de cada ano, em 
cumprimento ao disposto no art. 1º, inciso II, da referida norma. Com a confirmação dos dados, será emitida a Declaração 
Eletrônica de Conformidade.
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