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BACEN
Conglomerado Prudencial 
Circular 3.701, de 13.03.2014 – Procedimentos 
para a elaboração, a divulgação e remessa 
das demonstrações contábeis

Esta Circular estabelece procedimentos para a elaboração, 
a divulgação e a remessa ao BACEN de demonstrações 
contábeis consolidadas do conglomerado prudencial.

As demonstrações contábeis consolidadas (demonstrações) 
de que trata o art. 2º da Resolução 4.280/13, devem 
ser elaboradas e remetidas ao BACEN por meio da 
instituição líder do conglomerado prudencial.

Na elaboração das demonstrações devem ser utilizadas 
técnicas apropriadas que possibilitem apurar as 
informações contábeis de duas ou mais entidades 
integrantes do conglomerado sujeitas à consolidação, 
como se em conjunto representassem entidade 
única, baseando-se preponderantemente nas técnicas 
de consolidação de demonstrações contábeis.

Os valores constantes das demonstrações devem 
ser expressos em reais, inclusive os centavos.

O Balancete Patrimonial Analítico – Conglomerado 
Prudencial, de que trata o art. 2º, inciso I, da Resolução 
4.280/13, deve ser remetido mensalmente, até o 
último dia útil do mês seguinte ao da respectiva data-
base. Para as remessas desse documento relativas 
às datas-bases de janeiro de 2014 a abril de 2014, 
devem ser observados os seguintes prazos:

I - os balancetes de janeiro e fevereiro de 2014 devem ser 
remetidos até 30 de maio de 2014; e

II - os balancetes de março e abril de 2014 devem ser 
remetidos até 15 de junho de 2014.

O Balanço Patrimonial Analítico – Conglomerado Prudencial, 
de que trata o art. 2º, inciso II, alínea “a”, da Resolução nº 
4.280/13, deve ser remetido semestralmente até o último 
dia útil do mês seguinte ao da respectiva data-base.

Fica dispensada a remessa das demonstrações contábeis 
previstas nas alíneas “b” (Demonstração do Resultado do 
Exercício – Conglomerado Prudencial), “c” (Demonstração 
das Mutações do Patrimônio Líquido – Conglomerado 
Prudencial) e “d” (Demonstração dos Fluxos de Caixa 
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Art. 2º O valor presente dos pagamentos previstos para fins de 
amortização ou de liquidação antecipada das operações mencionadas 
no art. 1º contratadas a taxas prefixadas deve ser calculado com a 
utilização da taxa de juros pactuada no contrato.

Parágrafo único. A utilização da taxa de juros pactuada no contrato 
para apuração do valor presente mencionado no caput deve estar 
prevista em cláusula contratual específica.

– Conglomerado Prudencial) do inciso II do art. 2º da 
Resolução nº 4.280, de 2013, enquanto não forem 
divulgados os prazos e condições de sua remessa.

As demonstrações devem ser elaboradas com base 
nas demonstrações contábeis primárias das entidades, 
localizadas no País ou no exterior, sobre as quais 
a instituição detenha controle direto ou indireto, 
correspondentes à mesma data-base, no estágio 
imediatamente anterior ao da distribuição dos resultados.

As demonstrações contábeis das instituições 
integrantes do conglomerado prudencial devem ser 
ajustadas, em cada data-base, para que, na avaliação 
e no reconhecimento de ativos, passivos, receitas 
e despesas dessas entidades, sejam aplicadas as 
mesmas classificações, critérios, procedimentos e 
políticas contábeis utilizadas pela instituição líder. 

Os ajustes de que trata o parágrafo anterior devem permitir 
que a avaliação e o reconhecimento de ativos, passivos, 
receitas e despesas de entidades que não estejam 
sujeitas às normas do Plano Contábil das Instituições do 
Sistema Financeiro Nacional (Cosif) reflitam o disposto 
na regulamentação concernente a esse Plano Contábil.

As demonstrações devem abranger, em cada data-base, 
a totalidade das instituições a elas sujeitas, considerando 
as incluídas no período e desconsiderando as excluídas.

No caso de existirem negócios realizados 
entre instituições integrantes do conglomerado 
prudencial, deve-se proceder à eliminação:

I - dos saldos de quaisquer contas, representados no 
ativo de uma entidade, contra os respectivos saldos 
representados nos demonstrativos da outra; e

II - de resultados não realizados que estejam incluídos no 
ativo de uma entidade, contra o respectivo resultado do 
exercício ou patrimônio líquido da outra.

Caso existam participações societárias, diretas 
ou indiretas, entre as empresas integrantes do 
conglomerado prudencial, devem ser observados os 
procedimentos relacionados no art. 8º da Carta Circular.

Devem integrar as demonstrações todos os fundos de 
investimento nos quais as entidades integrantes do 
conglomerado, sob qualquer forma, assumam ou retenham 
substancialmente riscos e benefícios.  A consolidação dos 
fundos de investimentos deve permitir a identificação, 
linha a linha, da composição patrimonial do fundo, mesmo 
nos casos de participação e retenção indireta de riscos 

e benefícios. Excetuam-se da consolidação, os fundos 
de investimento cuja assunção ou retenção substancial 
de riscos e benefícios ocorra por meio de sociedades 
seguradoras, resseguradoras, sociedades de capitalização 
e entidades abertas de previdência complementar.

Na divulgação, devem ser observados, integralmente, 
os critérios de elaboração, divulgação e auditoria de 
demonstrações contábeis previstos no Cosif. Fica 
permitida a inclusão de informações nos modelos de 
documentos de divulgação que melhorem a qualidade e a 
transparência das demonstrações contábeis consolidadas.

Fica facultada a apresentação comparativa das 
demonstrações contábeis previstas nesta Circular relativas 
às datas-bases anteriores a 30 de junho de 2014.

A divulgação das demonstrações deve ser 
realizada no sítio da instituição na internet, e as 
informações devem ficar disponíveis para acesso 
público pelo prazo mínimo de cinco anos.

As instituições financeiras e demais instituições 
autorizadas a funcionar pelo BACEN que não integram 
conglomerado prudencial, exceto as cooperativas de 
crédito, devem informar essa condição ao BACEN, 
na forma a ser estabelecida pelo Departamento de 
Monitoramento do Sistema Financeiro (Desig).

Vigência: 17.03.2014 
Revogação: Circular 3.694/13

Operações de crédito 
Resolução 4.320, de 27.03.2014 – Liquidação antecipada

Esta Resolução altera a Resolução 3.516/07, que dispõe 
sobre liquidação antecipada de contratos de concessão 
de crédito e de arrendamento mercantil financeiro e 
estabelece critérios para cálculo do valor presente 
para amortização ou liquidação desses contratos.

O art. 2º da Resolução 3.516/07 passa a 
vigorar com a seguinte redação:

Vigência: 05.05.2014 
Revogação: não há
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Mercado de câmbio – Regulamentação organismos 
internacionais 
Resolução 4.319, de 27.03.2014 – 
Regulamentação de transferências 

Esta Resolução regulamenta as transferências internacionais 
em reais em contas de depósito em moeda nacional 
tituladas por organismo internacional acreditado pelo 
Governo brasileiro, domiciliado ou com sede no exterior.

Fica facultado aos bancos autorizados a operar no mercado 
de câmbio o acolhimento de depósitos de recursos oriundos 
de captações autorizadas no mercado de valores mobiliários 
brasileiro nas contas em moeda nacional tituladas por 
organismo internacional acreditado pelo Governo brasileiro, 
domiciliado ou com sede no exterior.

Admitem-se saldos devedores nas contas mencionadas no 
parágrafo anterior, desde que decorrentes de necessidade 
eventual e transitória.

Os recursos creditados nas referidas contas em decorrência 
das captações autorizadas no mercado de valores mobiliários 
brasileiro deverão ser direcionados à concessão de crédito 
para o setor privado ou à realização de investimento em 
títulos privados, no País, na forma da regulamentação  
em vigor.

Vigência: 27.03.2014 
Revogação: não há

Circular 3.702, de 28.03.2014 – Documentação de operações 

Altera a Circular 3.691/13, que regulamenta o mercado de 
câmbio, para dispor sobre a documentação de operações de 
organismos internacionais e sobre o prazo de registro das 
transferências internacionais em reais.

A seguir, destacamos as alterações efetuadas na Circular 
3.691/13:

Vigência: 28.03.2014 
Revogação: não há

Contas simplificadas 
Carta Circular 3.637, de 17.03.2014 – Procedimentos para 
remessa de informações

Esta Carta Circular divulga procedimentos para remessa das 
informações relativas às contas simplificadas, de que trata a 
Circular 3.665/13.

A remessa das informações relativas às contas simplificadas, 
de que trata o art. 1° da Circular 3.665/13, deve ser realizada 
por meio do documento 3510 - Anexo I - Demonstrativo do 
acompanhamento das contas simplificadas.

O leiaute e as instruções de preenchimento para elaboração 
e remessa do documento mencionado no parágrafo anterior 
estão disponíveis na página do BACEN, na Internet. O 
documento terá periodicidade bimestral, para as datas-base 
de fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro. 

O documento conterá informações mensais, devendo ser 
encaminhado ao Desig até o último dia do mês subsequente 

Anterior – Circular 3.691/13 Atual – Circular 3.702/14

Art. 179 O banco depositário 
dos recursos deve registrar no 
Sisbacen, transação PCAM260, 
opção 2, no mesmo dia em 
que forem realizadas, todas as 
transferências internacionais em 
reais de valor igual ou superior 
a R$10.000,00 (dez mil reais) e 
aquelas que, independentemente 
do valor, sejam sujeitas a registro 
de capitais estrangeiros.

Art. 179  O banco depositário 
dos recursos deve registrar no 
Sisbacen, transação PCAM260, 
opção 2, até o segundo dia 
útil após a realização da 
operação, todas as transferências 
internacionais em reais de valor 
igual ou superior a R$10.000,00 
(dez mil reais) e aquelas que, 
independentemente do valor, 
sejam sujeitas a registro de 
capitais estrangeiros.

Anterior – Circular 3.691/13 Atual – Circular 3.702/14

Art. 183[...]

§ 1º Os débitos e os créditos às 
contas tituladas por embaixadas, 
repartições consulares ou 
representações de organismos 
internacionais acreditados 
pelo Governo brasileiro estão 
dispensados de comprovação 
documental e da declaração do 
motivo da transferência, devendo 
essas operações ser classificadas 
com os códigos apropriados de 
“Serviços Diversos - Receitas 
e despesas governamentais”, 
conforme o caso. 

§ 2º O disposto neste artigo não 
se aplica às movimentações de 
recursos em contas particulares 
de funcionários das referidas 
entidades.

Art. 183 [...]

§ 1º  Os débitos e os créditos às 
contas tituladas por embaixadas 
e repartições consulares estão 
dispensados de comprovação 
documental e da declaração do 
motivo da transferência, devendo 
essas operações ser classificadas 
com os códigos apropriados de 
“Serviços Diversos - Receitas e 
despesas governamentais”.

§ 2º  Os débitos e os créditos às 
contas tituladas por organismos 
internacionais acreditados 
pelo Governo brasileiro estão 
dispensados de comprovação 
documental, devendo essas 
operações ser classificadas 
com os códigos apropriados 
com base nas informações 
prestadas.

§ 3º  O disposto neste artigo não 
se aplica às movimentações de 
recursos em contas particulares 
de funcionários das referidas 
entidades.
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à data-base a que se referir, à exceção do documento relativo 
à data-base de fevereiro de 2014, que deverá ser entregue 
até o último dia útil do mês de abril de 2014.

As cooperativas de crédito de livre admissão de 
associados, somente devem remeter o documento 
3510 quando realizarem a atividade de abertura, 
manutenção e movimentação de contas simplificadas.

Vigência: 17.03.2014, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro 
de 2014 
Revogação: não há

Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop)  
Circular 3.700, de 06.03.2014 – Apuração e 
recolhimento das contribuições ao FGCoop)

Esta Circular dispõe sobre a apuração e o recolhimento 
das contribuições das instituições associadas ao 
Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito 
(FGCoop), de que trata a Resolução 4.284/13.

As instituições associadas ao FGCoop devem efetuar a 
apuração do valor da contribuição mensal ordinária a ser 
recolhida, com base no valor correspondente ao somatório 
dos saldos do último dia de cada mês dos títulos e dos 
subtítulos contábeis do Plano Contábil das Instituições do 
Sistema Financeiro Nacional (Cosif) que correspondem às 
obrigações objeto de garantia por parte do Fundo, observado 
o estabelecido nos arts. 2º e 3º da Resolução 4.284/13.

Os demonstrativos dos cálculos efetuados para fins do 
disposto no parágrafo anterior devem permanecer na sede 
das instituições associadas pelo prazo de cinco anos.

As cooperativas não filiadas a centrais, os bancos 
cooperativos e as confederações ou centrais de 
cooperativas, em relação às suas filiadas, devem encaminhar 
ao FGCoop, até o dia 20 do mês seguinte, na forma por 
ele estabelecida, demonstrativo mensal dos saldos dos 
títulos e subtítulos contábeis do Cosif que correspondem às 
obrigações objeto de garantia. O demonstrativo deve conter 
também informação sobre as instituições associadas que 
não apresentarem saldo nos títulos e subtítulos contábeis do 
Cosif que correspondem às obrigações objeto de garantia.

O recolhimento das contribuições mensais ordinárias e 
do acréscimo apurado na forma do art. 3º, inciso III, da 
Resolução 4.284/13, deve ser efetuado nas instituições 

financeiras credenciadas pelo FGCoop para receber 
tais valores. As cooperativas centrais devem efetuar o 
recolhimento em relação aos valores devidos por suas 
cooperativas filiadas, e as cooperativas singulares não 
filiadas a centrais e os bancos cooperativos devem efetuar o 
recolhimento de suas próprias contribuições e acréscimos

Fica facultado o recolhimento pelo banco cooperativo 
ou pela confederação de cooperativas em relação 
aos valores devidos por cooperativas singulares 
filiadas à cooperativa central a ela vinculada.

Na forma estabelecida na Resolução 4.284/13, o 
recolhimento das contribuições mensais ordinárias deve 
ser efetuado até o dia 25 de cada mês, relativamente ao 
mês imediatamente anterior; no caso de recolhimento 
inferior àquele efetivamente devido deve ser objeto de 
recolhimento complementar. As instituições associadas que 
não apresentarem saldo nos títulos e subtítulos contábeis do 
Cosif que correspondem às obrigações objeto de garantia 
devem efetuar o recolhimento do valor mínimo estabelecido 
no art. 2º, parágrafo único, da Resolução nº 4.284/13.

As contribuições ao FGCoop pelas instituições a ele 
associadas serão devidas a partir do mês de março de 2014 e 
recolhidas no prazo estabelecido na Circular. As cooperativas 
singulares e os bancos cooperativos que forem constituídos 
a partir de março de 2014 deverão apurar a contribuição a 
ser recolhida a partir do mês de início de suas atividades.

Vigência: 07.03.2014 
Revogação: não há

Carta Circular 3.636, de 06.03.2014 e Carta Circular 
3.639, de 21.03.2014– Títulos e subtítulos do 
COSIF base de cálculo das contribuições

A Carta Circular 3.636 divulga, em seu Anexo I, os títulos 
e subtítulos do Plano Contábil das Instituições do Sistema 
Financeiro Nacional (Cosif), utilizados como base de cálculo 
das contribuições ordinárias das instituições associadas ao 
Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop) 
de que trata a Circular 3.700/14. O Anexo I do referido 
normativo foi alterado pela Carta Circular 3.639/14.

Vigência: 3.636/14 - 07.03.2014 / 3.639/14 – 25/03/2014 
Revogação: não há
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Taxas e índices  
Comunicado 25.545, de 31.03.2014 – 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 abril 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 abril, é de 
0,7304% 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 janeiro, é de 
12,8180% ao ano.

Vigência: 01.01.2014 
Revogação: não há

Resolução 4.321, de 27.03.2014 – TJLP

É fixada em 5,0% a.a. a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) 
a vigorar de 1º de Abril a 30 de Junho de 2014, inclusive.

Vigência: 27.03.2014 
Revogação: Resolução 4.293/13 (a partir 01.04.2014)

Comunicado 25.386, de 06.03.2014 – Unidade Padrão de 
Capital – UPC

Este Comunicado divulga o valor da Unidade 
Padrão de Capital – UPC, a vigorar em 
01.04.2014 a 30.06.2014 será de R$ 22,40. 

Vigência: 01.04.2014 
Revogação: não há

CVM
Ofício-Circular de alerta 
Ofício-Circular CVM/SMI/Nº001/2014, de 
31.03.2014 - Procedimentos na abertura de conta 
corrente previsto na Instrução CVM 301/99

A CVM divulgou o Ofício-Circular CVM/SMI/Nº001/2014, 
tem como objetivo alertar sobre os métodos na abertura 
de conta corrente previsto na Instrução CVM 301/99. 

A emissão do Ofício-Circular foi incentivada pela observância 
de diversas tentativas de abertura de novas contas 
correntes envolvendo possíveis fraudes, com a utilização 
de documentos falsos, inclusive de pessoas falecidas

Diante do exposto acima, a CVM reitera a importância 
da revisão e supervisão da aplicação dos procedimentos 
e controles estabelecidos pelo intermediário, conforme 
previsto no inciso I do art. 3º-A da Instrução CVM 
301/1999, com a redação dada pela Instrução CVM 
523/2012, principalmente àqueles que optaram pela 
adoção de sistemas alternativos de cadastro.

Vigência: 31.03.2014 
Revogação: não há

Outros Normativos
BACEN

Carta Circular 3.648, de 28.03.2014 - Divulga procedimentos 
para o registro de dispensa de remessa do documento de 
código 4150 - Estatística Econômico-Financeira (EstFin) 
e de seu cancelamento, pelas instituições financeiras e 
demais instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN.

Carta Circular 3.647, de 28.03.2014 - Divulga procedimentos 
para o registro de dispensa de remessa do documento de 
código 4050 - Consolidado Econômico-Financeiro (Conef) 
e de seu cancelamento, pelas instituições financeiras e 
demais instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN.

Carta Circular 3.646, de 28.03.2014 - Altera a 
sistemática de substituição de documentos do Plano 
Contábil das Instituições do Sistema Financeiro 
Nacional (Cosif), de que trata a Circular 3.510/10.

Carta Circular 3.645, de 28.03.2014 - Divulga procedimentos 
para consulta aos documentos do Plano Contábil das 
Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif).

Carta Circular 3.644, de 28.03.2014 - Divulga 
instruções a respeito da utilização do sistema de 
Controle de Recepção de Documentos (CRD).

Carta Circular 3.643, de 28.03.2014 - Divulga metodologia 
de cálculo e procedimentos para o ressarcimento 
dos custos a que estão sujeitos os participantes do 
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).
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Resolução 4.322, de 27.03.2014 - Altera o art. 9º-R da 
Resolução 2.827/01, com vistas a autorizar a contratação 
de financiamento para empreendimentos de infraestrutura 
associados aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016.

Resolução 4.318, de 27.03.2014 - Institui, no âmbito 
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), o Programa de Apoio à Renovação e 
Implantação de Novos Canaviais (ProRenova-Industrial) 
destinado aos produtores de açúcar e etanol.

Resolução 4.317, de 27.03.2014 - Institui, no âmbito 
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), o Programa de Apoio à Renovação 
e Implantação de Novos Canaviais (ProRenova-Rural) 
destinado aos produtores rurais de cana-de-açúcar.

Resolução 4.316, de 27.03.2014 - Institui linha de 
financiamento para estocagem de etanol combustível.

Resolução 4.315, de 27.03.2014 - Autoriza a renegociação 
de operações de crédito rural contratadas ao amparo de 
recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento 
do Centro-Oeste (FCO), Nordeste (FNE) e Norte (FNO).

Resolução 4.314, de 27.03.2014 - Autoriza a renegociação 
de operações de crédito contratadas ao amparo de 
recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento 
do Centro-Oeste (FCO), Nordeste (FNE) e Norte (FNO).

Resolução 4.313, de 27.03.2014 - Altera as disposições 
referentes aos beneficiários do crédito rural, de 
que trata o Manual de Crédito Rural (MCR 1-4).

Comunicado 25.503, de 25.03.2014 - Divulga critérios 
para comercialização de moedas comemorativas no País.

Carta Circular 3.640, de 21.03.2014 - Altera o 
Documento 20-1 do Manual de Crédito Rural (MCR).

Carta Circular 3.638, de 21.03.2014 - Altera as Instruções 
de Preenchimento do documento de código 2041 - 
Demonstrativo de Limites Operacionais (DLO), de que 
tratam a Circular 3.398/08 e a Carta Circular 3.616/13.

Comunicado 25.482, de 21.03.2014 - Comunica 
procedimentos e prazos para a versão 4.03 
do Catálogo de Serviços do SFN.

Comunicado 25.450, de 18.03.2014 - Divulga 
criação de grade de horários específica para 
registro de operações a termo no Selic.

Comunicado 25.438, de 17.03.2014 - Comunica 
a publicação, em caráter extraordinário, da versão 
4.02 do Catálogo de Serviços do SFN.
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