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BACEN 

 

Mercado de câmbio 

 

Carta Circular 3.707, de 29.05.015 – 

Credenciamento e descredenciamento de 

instituições dealers 

Altera a Carta Circular 3.601/13, que divulgou 

critérios para credenciamento e 

descredenciamento de instituições 'dealers' que 

operarão com o Departamento das Reservas 

Internacionais (Depin). As alterações estão 

descritas a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigência: 29.05.2015 

Revogação: não há. 

 

 

 

Regulamentação do compulsório 

 

Resolução 4.411 e Circulares 3.757, 3.756 e 

3.755, de 28.05.2015 – Poupança imobiliária e 

rural e depósitos a prazo 

O Conselho Monetário Nacional (CMN) e o 

BACEN alteraram regras do depósito 

compulsório. As modificações estão relacionadas 

à poupança imobiliária e rural (encaixe e 

exigibilidade adicional) e depósitos a prazo, 

conforme detalhado abaixo.  

 

 Exigibilidade Adicional: a alíquota da parcela 

relativa a depósitos de poupança, tanto 

imobiliária quanto rural, passa de 10% para 

5,5%. 

 

 Poupança imobiliária: a alíquota passa de 20% 

para 24,5%. Os bancos poderão deduzir até 

18% do encaixe com novas operações de 

financiamento habitacional, podendo atingir o 

montante de R$ 22,5 bilhões.  

 

Regulatory Practice News 

Período de validade de cada credenciamento 

Período de avaliação de desempenho 

6 meses 12 meses 



 Poupança rural: a alíquota relativa ao encaixe 

passa de 13% para 15,5%. Já a alíquota da 

exigibilidade adicional passa de 10% para 

5,5%. A medida deverá permitir a aplicação 

de até R$ 2,5 bilhões.  

 

 Depósitos a prazo: A alíquota será aumentada 

de 20% para 25% com retorno da 

remuneração integral desses depósitos à taxa 

Selic. Continua válida a faculdade dos bancos 

deduzirem parte desse compulsório (60%) 

com financiamentos a veículos e a capital de 

giro das empresas. Com o aumento, espera-

se recolher a mais do sistema bancário cerca 

de R$ 25 bilhões. 

 

No conjunto, as medidas adotadas alcançam a 

neutralidade monetária. 

 

A seguir, estão relacionadas  as alterações feitas 

pelas normas: 

 

Resolução 4.411 - Eleva o percentual do 

direcionamento de aplicação dos recursos da 

Poupança Rural (MCR 6-4) de 72% para 74% em 

crédito rural, eleva o percentual de encaixe 

obrigatório de 13% para 15,5%, e reduz o 

percentual do encaixe obrigatório adicional de 

10% para 5,5%. 

 

Vigência: 29.05.2015, produzindo efeitos: 

I - a partir de 8 de junho de 2015, em relação ao 

encaixe obrigatório e ao encaixe obrigatório 

adicional; e 

II - a partir de 1º de julho de 2015, em relação ao 

direcionamento de recursos para o crédito rural. 

Revogação: não há. 

 

Circular 3.757 - Altera a Circular 3.093/02, que 

trata do encaixe obrigatório sobre recursos de 

depósitos de poupança. 

 

Vigência: 29.05.2015, produzindo efeitos a partir 

do período de cálculo de 8 a 12 de junho de 

2015, cujo ajuste ocorrerá em 22 de junho de 

2015. 

Revogação: a partir de 8 de junho de 2015, as 

Circulares 3.130/02 e 3.128/02. 

 

Circular 3.756 - Altera a Circular 3.569/11, que 

define as regras do recolhimento compulsório 

sobre recursos a prazo. 

 

Vigência: 29.05.2015, produzindo efeitos a partir 

do período de cálculo de 8 a 12 de junho de 

2015, cujo ajuste ocorrerá em 22 de junho de 

2015 

Revogação: não há. 

 

Circular 3.755 - Altera a Circular 3.655/13, que 

trata da exigibilidade adicional sobre depósitos. 

Vigência: 29.05.2015, produzindo efeitos a partir 

do período de cálculo de 8 a 12 de junho de 

2015, cujo ajuste ocorrerá em 22 de junho de 

2015 

Revogação: não há. 

 

Direcionamento de recursos para a habitação 

e condições de emissão de LCI e LCA 

 

Resolução 4.410 e Circular 3.758, de 

28.05.2015 – Alteração de disposições 

O Conselho Monetário Nacional (CMN) 

promoveu ajustes nas normas sobre o 

direcionamento dos recursos captados em 

depósitos de poupança para a habitação, bem 

como fixou novas condições de emissão para as 

letras de crédito imobiliário (LCI) e para as letras 

de crédito do agronegócio (LCA). 

 

No que concerne às normas sobre o 

direcionamento dos recursos para a habitação 

captados em depósitos de poupança, foram 

promovidos os seguintes ajustes: 

 Permitir que apenas os certificados de 

recebíveis imobiliários (CRI) com lastro em 

financiamentos habitacionais no âmbito do 

Sistema Financeiro da Habitação (SFH) 

possam ser utilizados para atendimento da 

exigibilidade de aplicação no âmbito do SFH. 

Até então era permitido o cômputo de CRI 

com lastro em financiamentos imobiliários. 

 

 Extinguir a possibilidade de aplicação do fator 

de multiplicação de 1,2 sobre os CRI.  

 

 Extinguir, para fins de atendimento das 

exigibilidades, a possibilidade de utilização de 

cotas de fundo de investimento imobiliário, 

cotas de fundos de investimento em direitos 

creditórios, debêntures, carta garantia de CRI, 

entre outros. 

 

Em relação aos títulos lastreados por operações 

de crédito, ampliou-se o prazo mínimo de 

vencimento e resgate das LCI de 60 para 90 dias, 

bem como foi fixado prazos mínimos de 

vencimento e resgate de 90 dias para as LCA. 

 

A seguir, estão relacionadas  as alterações feitas 

pelas normas: 

 

Resolução 4.410 - altera o Regulamento anexo à 

Resolução 3.932/10, que consolida as normas 

sobre direcionamento dos recursos captados em 

depósitos de poupança pelas entidades 

integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e 

Empréstimo (SBPE), e dispõe sobre a Letra de 

Crédito do Agronegócio (LCA) e a Letra de 

Crédito Imobiliário (LCI). 

 



Vigência: 29.05.2015, produzindo efeitos, para a 

alteração de que trata o art. 1º, a partir do período 

de cálculo de 8 a 12 de junho de 2015, cujo 

ajuste ocorrerá em 22 de junho de 2015. 

Revogação: incisos XI, XIII, XXIV, XXV e XXVII do 

art. 2º, os incisos IX e X do art. 3º e os arts. 8º, 12 

e 13 do Regulamento anexo à Resolução 

3.932/10, e, a partir de 8 de junho de 2015, as 

Resoluções 3.023/02 e 3.843/10. 

 

Circular 3.758 - Revoga dispositivos da Circular 

3.614/12, que dispõe sobre as condições de 

emissão de Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e 

autoriza sua emissão por banco de investimento. 

 

Vigência: 29.05.2015 

Revogação: art. 1º e os incisos I e II e parágrafo 

único do art. 2º da Circular 3.614/12. 

 

Patrimônio de Referência, de Nível I e de 

Capital Principal 

 

Circular 3.754, de 06.05.015 – 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). 

 

A alteração foi efetuada no art. 12-A da Circular 

3.640/13, conforme descrito a seguir. 

 

Anterior – 3.640/13 Atual – 3.754/15 

III – [...] 

c) o denominador da 

fórmula de cálculo do 

RWAOPAD deve ser 2 

(dois), exceto quando o 

valor do IE
1
 for menor 

que zero em pelo menos 

um dos períodos anuais, 

caso em que o 

denominador deve ser 1 

(um); [...] 

 

III – [...] 

c) o denominador da 

fórmula de cálculo do 

RWAOPAD deve ser 2 

(dois), exceto quando, 

para a Abordagem do 

Indicador Básico, o 

valor do IE for menor 

que zero em pelo 

menos um dos períodos 

anuais, caso em que o 

denominador deve ser 1 

(um); [...] 

 

IV – [...] 

c) o denominador da 

fórmula de cálculo do 

RWAOPAD deve ser 2 

(dois), exceto quando o 

valor do IE for menor que 

zero em pelo menos um 

dos períodos anuais, 

caso em que o 

denominador deve ser 1 

(um); 

IV – [...] 

c) o denominador da 

fórmula de cálculo do 

RWAOPAD deve ser 2 

(dois), exceto quando, 

para a Abordagem do 

Indicador Básico, o 

valor do IE for menor 

que zero em pelo 

menos um dos períodos 

anuais, caso em que o 

                                                           
1 IE -  Indicador de Exposição ao Risco Operacional 

[...] 

  

denominador deve ser 1 

(um); 

[...] 

 

Vigência: 08.06.2015 

Revogação: não há. 

 

Taxas e índices 

 

Comunicado 27.946, de 29.05.2015 – 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 junho 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 junho, é de 

1,5501% 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 junho, é de 13,7361% ao 

ano. 

 

Vigência: 01.06.2015 

Revogação: não há. 

 

 

CVM 

 

Fundos de investimento 

 

Instrução CVM 563, de 18.05.2015 - 

Regulamentação 

Altera e acrescenta dispositivos à Instrução CVM 

555/14, que dispõe sobre a constituição, a 

administração, o funcionamento e a divulgação 

das informações dos fundos de investimento. 

 

A grande maioria dos ajustes promovidos 

envolve a correção de erros formais, tais como 

equívocos de referência. 

 
Destacam-se, dentre outros, as alterações a 

seguir. 

 

 Extrato de conta: deve ser disponibilizado aos 

cotistas mensalmente ou no período previsto 

no regulamento para cálculo e divulgação da 

cota. 

 Documentos a serem remetidos à CVM: 

formulário padronizado com as informações 

básicas do fundo, sempre que houver 



alteração do Regulamento, na data do início 

da vigência das alterações deliberadas em 

assembleia. 

 

 Fundo destinado exclusivamente a 

investidores – faculdades: na utilização da 

faculdade das obrigações previstas no art. 56, 

não exime o administrador da obrigação de 

disponibilizar a demonstração de 

desempenho a seus cotistas, sempre que 

demandado. 

 

 Demonstrações contábeis: o prazo máximo 

para a auditoria das demonstrações contábeis 

de cada um dos fundos objeto de cisão, 

incorporação, fusão ou transformação, 

levantadas na data da operação, foi alterado 

de 60 para 90 dias. 

 

 Penalidades e multa cominatória: na norma 

anterior, considerava-se infração grave as 

transformações decorrentes de cisão, 

incorporação, fusão ou transformação sem 

autorização da CVM. A norma atual alterou o 

dispositivo e especificou os eventos abaixo 

relacionados que, sem autorização da CVM 

constituem infração grave: 

I – fundo aberto em fundo fechado;  

II – clube de investimento em fundo, aberto 

ou fechado e vice versa; e  

III – fundo regulado por instrução específica 

da CVM em fundo regulado especificamente 

pela presente Instrução e vice versa. 

 

Alterações também foram promovidas nos 

Anexos 42 – Modelo de Lâmina de Informações 

Essenciais, 56 – Modelo de Demonstração de 

Desempenho e 101 – Condições Adicionais. 

 

Vigência: 19.05.2015 

Revogação: não há. 

 

Ofício-Circular CVM/SIN 01/2015, de 

18.05.2015 – Recomendações sobre 

dispositivos da Instrução CVM 555/14 

A divulgação deste Ofício Circular tem como 

objetivo esclarecer dúvidas quanto a dispositivos 

da Instrução CVM 555/14, bem como fornecer 

orientações quanto à melhor forma de cumprir a 

referida norma. 

 

O Ofício-Circular traz esclarecimentos acerca dos 

seguintes temas: 

 Cotas; 

 Divulgação de Informações e Resultados; 

 Administração; 

 Taxa de Performance; 

 Custódia; 

 Investimentos no exterior; 

 Fundos Simples; 

 Fundos de investimento em cotas de fundos 

de investimento; 

 Consolidação de aplicações; 

 Fundos para investidores qualificados; 

 Regras para transição de fundos estruturados 

– Investidores qualificados; 

 Distribuição por conta e ordem. Envio de 

Notas de Investimento; 

 Despesas de Convocação de Assembleia 

Geral de Cotistas (AGC) por edital; e 

 Procedimentos para Convocação de AGC. 

 

Vigência: 19.5.2015 

Revogação: não há. 

 

 

Outros Normativos 

 

BACEN 

 

Resolução 4.409, de 28.05.2015 – Estabelece as 

condições para o refinanciamento de parcelas de 

operações de que trata o art. 1º-A da Lei 

12.096/09, destinadas à aquisição e 

arrendamento mercantil de caminhões, chassis, 

caminhões-tratores, carretas, cavalos-mecânicos, 

reboques, semirreboques, tanques e afins, 

carrocerias para caminhões, novos ou usados; 

sistemas de rastreamento novos; seguro do bem 

e seguro prestamista, firmadas até 31 de 

dezembro de 2014. 

 

Comunicado 27.937, de 27.05.2015 – Divulga os 

procedimentos para a remessa, por meio 

eletrônico, de informações solicitadas pela 

Comissão Parlamentar de Inquérito das 

PRÓTESES. 

 

Comunicado 27.925, de 25.05.2015 – Divulga a 

substituição de certificado digital dos sistemas 

disponíveis na Internet. 

 

Comunicado 27.920, de 22.05.2015 – Comunica 

instruções para a remessa do documento de 

código 3026 - Dados Individualizados 

Complementares de Risco de Crédito, do 

Sistema de Informações de Crédito (SCR). 

 

Comunicado 27.818, de 07.05.2015 – Comunica 

a alteração e a publicação do Dicionário de 

Domínios associado ao Catálogo de Serviços do 

SFN. 

 

Comunicado 27.803, de 06.05.2015 – Comunica 

publicação de nova versão do Manual de Redes 

do SFN. 

 

Carta Circular 3.706, de 05.05.2015 – Dispõe 

sobre os procedimentos para a remessa de 



informações sobre a apuração da Razão de 

Alavancagem (RA), de que trata a Circular 

3.748/15, e altera as Instruções de 

preenchimento do documento de código 2061 - 

Demonstrativo de Limites Operacionais (DLO) e 

a Carta Circular 3.663/14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CVM 

 

Ofício-Circular CVM/SMI/SIM 02/2015, de 

08.05.2015 – Divulga Comunicados publicados 

pelo Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem 

de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo 

(GAFI/FATF). 
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