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Conglomerado Econômico-Financeiro 

(CONEF) 

 

Resolução 4.403, de 26.03.2015 – Dispensa de 

elaboração e remessa 

As instituições financeiras e demais instituições 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 

Brasil ficam dispensadas de elaborar e remeter 

as demonstrações contábeis consolidadas do 

Consolidado Econômico-Financeiro (Conef) ao 

BACEN. 

 

O objetivo da medida é racionalizar o fluxo de 

informações contábeis requeridas das entidades 

reguladas pelo BACEN. 

 

Essa oportunidade de racionalização decorre da 

implementação, a partir de janeiro de 2015, de 

outro documento contábil consolidado, o 

Conglomerado Prudencial, estabelecido no 

âmbito da implementação de Basileia 3, o qual é 

utilizado para cálculo dos limites operacionais 

observados pelas instituições financeiras, função 

que anteriormente era suprida pelo Conef. 

  

 

 

A medida está compreendida no âmbito do 

Programa Otimiza BC, que visa a racionalizar os 

processos e reduzir  os custos das instituições 

reguladas, relacionados a exigências normativas 

(custos de observância), bem como 

contrabalançar os custos de recepção, 

armazenamento e processamento de 

informações pelo regulador. 

 

Essa Resolução também alterou dispositivos das 

Resoluções 2.723/00 e 2.827/01 para refletir as 

adequações relativas a alteração introduzida pela 

Resolução 4.403/15.  

 

Vigência: 27.03.2015 

Revogação: § 3º do art. 2º e os arts. 3º, 4º, 5º e 

11º da Resolução 2.723/00, e a Resolução 

2.743/00 

 

 

 

 

 

 

Regulatory Practice News 



Ativos garantidores 

 

Resolução 4.402, de 26.03.2015 – Aplicação 

dos recursos das reservas, das provisões e 

dos fundos 

Altera a Resolução 3.308/05, que disciplina a 

aplicação dos recursos das reservas, das 

provisões e dos fundos das sociedades 

seguradoras, das sociedades de capitalização e 

das entidades abertas de previdência 

complementar, bem como a aceitação dos ativos 

correspondentes como garantidores dos 

respectivos recursos, na forma da legislação e da 

regulamentação em vigor. 

 

As alterações foram promovidas nos Anexos da 

Resolução 3.308/05. 

 

Com relação aos limites gerais e condições 

relativas à aplicação de recursos no segmento de 

renda fixa, o inciso III do art. 4º do Anexo I passa 

a vigorar com a seguinte redação, renumerando-

se os incisos III e IV para incisos IV e V, 

respectivamente: 

 

Art. 4º No segmento de renda fixa, os recursos 

devem ser aplicados, isolada ou 

cumulativamente: 

[...] 

III - até 25% (vinte e cinco por cento) dos 

recursos dos fundos de investimento 

especialmente constituídos de que tratam os 

arts. 5º e 7º deste Anexo em operações de 

compra de títulos de renda fixa com 

compromisso de revenda, conjugado com o 

compromisso de recompra assumido pelo 

vendedor, para data futura preestabelecida 

(operação compromissada); 

 

Ainda, foram promovidas alterações em 

determinados dispositivos, dos quais destacam-

se: 

Anterior – 3.308/05 Atual – 4.402/15 

Art. 15 (Anexo I)  

Art. 15. O conjunto dos 

ativos de renda fixa dos 

fundos de investimento 

especialmente 

constituídos de uma 

mesma sociedade 

seguradora ou entidade 

aberta de previdência 

complementar, de que 

tratam os arts. 5º a 7º 

deste Anexo, deverá 

respeitar, 

cumulativamente, as 

seguintes regras de 

enquadramento: 

I - apresentar prazo 

médio remanescente 

mínimo de 1.825 dias 

Art. 15 (Anexo I)  

Art. 15. O conjunto dos 

ativos de renda fixa dos 

fundos de investimento 

especialmente 

constituídos, de que 

tratam os arts. 5º e 7º 

deste Anexo, de uma 

mesma sociedade 

seguradora ou entidade 

aberta de previdência 

complementar deverá 

respeitar, 

cumulativamente, as 

seguintes regras de 

enquadramento: 

I - apresentar prazo 

médio remanescente 

mínimo de 1.095 dias 

corridos; e  

II - apresentar prazo 

médio de repactuação 

mínimo de 1.095 dias 

corridos 

corridos; e 

II - apresentar prazo 

médio de repactuação 

mínimo de 730 dias 

corridos. 

Art. 1 (Anexo II) 

Art. 1º Para efeito do 

cálculo dos prazos de 

que trata o art. 15 do 

Anexo I desta 

Resolução, devem ser 

consideradas as 

operações 

compromissadas, os 

contratos de derivativos 

que tenham fator de 

risco associado à 

variação de taxa de 

juros flutuante e os 

ativos de que trata o 

art. 4º do Anexo I desta 

Resolução, com 

exceção dos ativos 

listados na alínea “o” 

do inciso II e nas 

alíneas “c” e “d” do 

inciso III do mesmo 

artigo, integrantes das 

carteiras dos fundos de 

investimento 

especialmente 

constituídos de que 

tratam os arts. 5º a 7º 

do referido Anexo I. 

Art. 1 (Anexo II) 

Art. 1º Para efeito do 

cálculo dos prazos de 

que trata o art. 15 do 

Anexo I desta Resolução, 

devem ser consideradas 

as operações 

compromissadas e os 

ativos de que trata o art. 

4º do Anexo I desta 

Resolução, com exceção 

dos ativos listados na 

alínea “o” do inciso II e 

nas alíneas “c” e “d” do 

inciso IV do mesmo 

artigo, integrantes das 

carteiras dos fundos de 

investimento 

especialmente 

constituídos de que 

tratam os arts. 5º a 7º do 

referido Anexo I. 

 

Adicionalmente, a Resolução traz alteração na 

forma de cálculo do prazo médio de repactuação 

da carteira de renda fixa (PRC), em dias corridos. 

 

Vigência: 27.03.2015 

Revogação: inciso III e os §§ 4º e 5º do art. 3º, 

inciso VIII do art. 4º do Anexo II e inciso VI do art. 

1º do Anexo III da Resolução 3.308/05. 

 

Informações para avaliação da importância 

sistêmica global (IAISG) 

 

Circular 3.751, de 19.03.2015 – Apuração das 

informações para avaliação da importância 

sistêmica global (IAISG) 

Esta Circular dispõe sobre as informações para 

avaliação da importância sistêmica global (IAISG) 

de instituições financeiras e as condições de 

apuração, remessa ao Banco Central do Brasil e 

divulgação das referidas informações. 

 

As IAISG compreendem: 

I - o índice de importância sistêmica global (ISG); 

e  

II - o conjunto de indicadores auxiliares. 

 

Os procedimentos de apuração das informações 

acima estão detalhados na Circular. 



O disposto nessa Circular aplica-se aos bancos 

múltiplos, bancos comerciais, bancos de 

investimento e caixas econômicas que: 

 possuam Exposição Total, conforme disposto 

na Circular 3.748/15, superior a R$500 

bilhões; ou 

 sejam integrantes de conglomerado 

prudencial, nos termos da Resolução 

4.280/13, que possua Exposição Total 

superior a R$500 bilhões. 

 

Excetuam-se do disposto acima as instituições 

sob controle societário de pessoas naturais ou 

jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior, 

nos termos da Resolução 4.122/12. 

 

As informações de que trata essa Circular devem 

ter como data-base o dia 31 de dezembro, exceto 

se indicado de outra forma. 

 

Para as instituições integrantes de conglomerado 

prudencial, a apuração das IAISG deve ser 

realizada em bases consolidadas. 

 

Devem ser encaminhadas ao BACEN, no formato 

a ser por ele definido, no prazo máximo de 90 

dias após a respectiva data-base de apuração, 

relatório sobre a apuração das IAISG: 

 pela instituição líder de cada conglomerado, 

no caso de informações consolidadas; e 

 pelas demais instituições financeiras sujeitas 

à apuração das IAISG, não pertencentes a 

conglomerados, no caso de prestação de 

informações de cada entidade. 

 

Devem ser divulgadas informações relativas às 

IAISG, conforme os formatos padronizados 

definidos nos: 

 Anexo 1, no prazo máximo de 120 dias após a 

respectiva data-base de apuração, em 

milhares de reais; e 

 Anexo 2, no prazo máximo de 12 meses após 

a respectiva data-base de apuração, em 

pontos-base. 

 

As informações de que trata o parágrafo anterior 

devem estar disponíveis: 

 em um único local, de acesso público e de 

fácil localização, em seção específica no sítio 

da instituição na internet; e 

 juntamente com aquelas relativas à gestão de 

risco, à apuração do montante dos ativos 

ponderados pelo risco (RWA) e à apuração do 

Patrimônio de Referência (PR), conforme 

disposto no art. 18 da Circular 3.678/13. 

 

A instituição deve publicar, em conjunto com as 

demonstrações financeiras publicadas, a 

localização das informações mencionadas acima 

em sua página na internet. 

As instituições sujeitas à apuração das IAISG 

devem disponibilizar as informações nos 

formatos padronizados mencionados 

anteriormente referentes, no mínimo, aos cinco 

últimos anos, acompanhadas de avaliação 

comparativa entre as informações relativas à 

data-base atual e à data-base imediatamente 

anterior e de explicação para as variações 

relevantes. 

 

Fica dispensada a divulgação das IAISG, incluindo 

a avaliação comparativa para datas-base 

anteriores a 31 de dezembro de 2015. 

 

O diretor indicado nos termos do art. 14 da 

Resolução 4.193/13, é responsável pelas 

informações de que trata essa Circular. 

 

Vigência: 23.03.2015 

Revogação: não há 

 

Indicador de liquidez 

 

Circular 3.749, de 05.03.2015 – Metodologia de 

cálculo e divulgação de informações 

Estabelece a metodologia de cálculo do indicador 

Liquidez de Curto Prazo (LCR) e dispõe sobre a 

divulgação de informações relativas ao LCR, de 

acordo com as determinações da Resolução 

4.401/15. 

 

O LCR corresponde à razão entre o estoque de 

Ativos de Alta Liquidez (HQLA) e o total de saídas 

líquidas de caixa previstas para um período de 

trinta dias, calculada conforme cenário de 

estresse padronizado para fins do LCR, conforme 

definido na Circular. 

 

A Circular traz as definições e detalhamentos das 

composições de cada componente da fórmula de 

cálculo do LCR. 

 

As instituições de que trata o art. 3º da 

Resolução 4.401/15, devem divulgar informações 

relativas à apuração do LCR conforme formato 

padrão definido no Anexo I. 

 

As informações devem: 

 ser divulgadas trimestralmente, relativas às 

datas-base de 31 de março, 30 de junho, 30 

de setembro e 31 de dezembro, para as 

informações de natureza quantitativa e para 

as explicações qualitativas dessas 

informações; 

 ser atualizadas no prazo máximo de 60 dias 

para as datas-base de 31 de março, 30 de 

junho e 30 de setembro, e de 90 dias para a 

data-base de 31 de dezembro;  

 estar disponíveis em um único local, de 

acesso público e de fácil localização, em 

seção específica na página da instituição na 



internet, juntamente com as relativas à 

gestão de riscos, à apuração do montante dos 

ativos ponderados pelo risco (RWA) e à 

apuração do Patrimônio de Referência (PR); e 

 ser disponibilizadas as informações 

referentes, no mínimo, aos cinco últimos 

anos. 

 

Fica dispensada a divulgação das informações 

para datas-base anteriores a 1º de abril de 2016. 

 

Deve ser encaminhado ao BACEN, na forma a 

ser por ele estabelecida, relatório detalhando a 

apuração do LCR. 

 

Vigência: 01.10.2015 

Revogação: não há 

 

Mercados financeiro e de capitais no País 

 

Circular 3.752, de 27.03.2015 - Aplicações de 

investidor não residente no Brasil 

Regulamenta a Resolução 4.373/14, com o 

objetivo de uniformizar, simplificar 

procedimentos e conferir maior clareza às 

disposições sobre aplicações de investidor não 

residente no Brasil nos mercados financeiro e de 

capitais do País, e dá outras providências.  

 

Desta forma, para atingir o objetivo mencionado 

anteriormente, foram promovidas alterações em 

normativos relacionados ao assunto, a saber: 

 

Circular 3689/13 - Regulamenta, no âmbito do 

BACEN, as disposições sobre o capital 

estrangeiro no País e sobre o capital brasileiro no 

exterior. 

 

Circular 3.690/13 - Dispõe sobre a classificação 

das operações no mercado de câmbio. 

 

Circular 3.691/13 - Regulamenta a Resolução  

3.568/08, que dispõe sobre o mercado de 

câmbio e dá outras providências 

 

Circular 3.750/15 - Altera a Circular 3.691/13, que 

regulamenta o mercado de câmbio, para dispor 

sobre cadastramento e movimentação de contas 

de depósito em moeda nacional tituladas por 

residentes, domiciliados ou com sede no 

exterior, em virtude da modernização do Sistema 

de Transferências Internacionais em Reais (TIR), 

e dá outras providências. 

 

Vigência: 30.03.2015, exceto o art. 6º, 

que entra em vigor em 03.11.2015 

Revogação: arts. 25 e 28 da Circular 3.689/13; 

§§ 1º e 3º do art. 30 da Circular 3.691/13; e 

as Circulares 2.459/94, 2.963/00, e 3.492/10; e 

Cartas Circulares 2.285/92 e 2.702/96. 

 

Taxas e índices 

 

Resolução 4.404, de 26.03.2015 - TJLP 

É fixada em 6,0% a.a. a Taxa de Juros de Longo 

Prazo (TJLP) a vigorar de 01.04.2015 a 

30.06..2015, inclusive. 

 

Vigência: 26.03.2015 

Revogação: Resolução 4.394/14 (a partir 

01.04.2015) 

 

Comunicado 27.366, de 04.03.2015 – 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 12,75% ao ano, a partir de 5 de março de 

2015. 

 

Vigência: 05.03.2015 

Revogação: não há 

 

Comunicado 27.562, de 31.03.2015 – 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 abril 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 abril, é de 

1,1249% 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 abril, é de 13,2599% ao ano. 

 

Vigência: 01.04.2015 

Revogação: não há 

 

Comunicado 27.358, de 04.03.2015 – Unidade 

Padrão de Capital (UPC) 

Este Comunicado divulga que o valor da Unidade 

Padrão de Capital (UPC) a vigorar no período de 

1º de abril a 30 de junho de 2015 será de R$ 

22,60. 

  

Vigência: 01.04.2015 

Revogação: não há 

 

 

 

 

 

 



CVM 

 

Mercados financeiro e de capitais no País  

 

Instrução CVM 560, de 27.03.2015 – Registro 

de investidor não residente 

Dispõe sobre a nova norma sobre o registro, as 

operações e a divulgação de informações de 

investidor não residente no País e substitui a 

Instrução 325/00. As regras foram atualizadas em 

conformidade com a Resolução do Conselho 

Monetário Nacional – CMN 4.373/14. 

 

Entre as mudanças realizadas, está a inclusão de 

novas hipóteses em que é autorizada a aquisição 

ou alienação de valores mobiliários fora de 

mercado organizado, como: 

 Pagamento de dividendos em valores 

mobiliários; e 

 Cessão gratuita ou onerosa de proventos 

devidos e ainda não pagos a investidor não 

residente com objetivo de encerrar conta de 

custódia. 

 

Além dessa modificação, também se destacam: 

 Aperfeiçoamento do conteúdo do informe 

mensal, que passa a ser prestado pelo 

representante de investidor não residente em 

relação às operações realizadas por cada 

investidor por ele representado; e 

 Incorporação de regras de transição para a 

aplicação das normas relativas ao cadastro do 

investidor não residente e à divulgação de 

informações sobre suas operações no Brasil. 

 

Vigência: 30.03.2015 

Revogação: Instruções 325/00, 353/01 e 419/05; 

Deliberações 366/00 e 532/08. 

 

Instrução CVM 559, de 27.03.2015 – 

Aprovação de programas de Depositary 

Receipts 

Dispõe sobre a nova norma para os programas 

de Depositary Receipts (DR) e substitui a 

Instrução 317/99. As regras foram atualizadas em 

conformidade com a Resolução do Conselho 

Monetário Nacional – CMN 4.373/14. 

 

As principais alterações foram: 

 Aplicação do prazo de antecedência de 30 

dias para convocação de assembleia apenas 

pelas companhias emissoras de ações que 

sirvam de lastro para programas de DR 

patrocinados. A instrução prevê que essa 

regra entre em vigor em 90 dias. Esse prazo 

de convocação se aplicará somente às 

assembleias em que a espécie ou classe de 

ações que lastreiam os certificados tenham 

direito a voto; e 

 

 

 

 Previsão de que a instituição depositária deve 

exercer o direito de voto das ações que 

sirvam de lastro para programa de DR na 

forma instruída pelos titulares desses 

certificados sempre que permitido pelos 

contratos relativos ao programa. Caso o 

contrato impeça a referida instrução de voto, 

a instituição depositária deverá votar 

considerando o melhor interesse dos 

titulares. 

 

Vigência: 30.03.2015 

Revogação: Instruções CVM 317/99, 334/00 e 

342/00. 

 

Administração de carteiras de valores 

mobiliários 

 

Instrução 558, de 26.03.2015 – 

Regulamentação 

Regula o exercício profissional de administração 

de carteiras de valores mobiliários, substituindo a 

Instrução CVM 306/99. O objetivo é atualizar as 

regras em diversos aspectos. 

 

Dentre as diversas alterações promovidas, 

destacam-se: 

 os dispositivos relacionados à prestação de 

informações, e em especial, os 

requerimentos de divulgação de informações, 

que relacionam as informações que devem 

ser divulgadas pelo administrador de carteiras 

de valores mobiliários em sua página na rede 

mundial de computadores; e 

 o formulário anual a ser entregue foi 

modificado substancialmente, os formulários 

anteriores (Anexo I – Carteiras Administradas 

– Resumo e Anexo II – Carteiras 

Administradas – Ativos) que deveriam ser 

contemplar informações referentes à posição 

de 31 de março e com prazo de entrega em 

31 de maio do mesmo, foram substituídos 

pelo Anexo 15 – Formulário de Referência, 

que requer informações mais detalhadas e 

deve ser preenchido com base nas 

informações das posições de 31 de dezembro 

e com prazo de entrega em 31 de março do 

ano subsequente. 

 

Além dessa mudança, destacam-se: 

 a substituição da demonstração de 

experiência profissional na atividade de 

administração de carteiras – mantida apenas 

em caráter excepcional na nova norma – pela 

aprovação em exame de certificação; 

 a atribuição de responsabilidade a um diretor 

estatutário (diretor de compliance) pela 

implementação e cumprimento da Instrução, 



bem como de regras, políticas, 

procedimentos e controles internos; 

 o aperfeiçoamento das regras de conduta e 

sobre controles internos, com destaque para 

a aplicação de princípios de transparência, 

diligência e lealdade; e 

 a separação das atividades de custódia e 

controladoria de ativos e passivos daquelas 

de gestão. 

  

Com a nova instrução, os administradores, ainda 

que não sejam instituições financeiras, também 

poderão distribuir cotas de fundos por eles 

geridos ou administrados.  

 

Vigência: 04.01.2016 

Revogação: Deliberação 142/92; Instruções 

306/99, 364/02 e 448/07; Anexo II da Instrução 

356/01. 

 

Ofertas públicas de distribuição de valores 

mobiliários 

 

Deliberação CVM 734, de 17.03.2015 - 

Dispensas em ofertas públicas 

Delega competência à Superintendência de 

Registro de Valores Mobiliários para conceder 

dispensas em ofertas públicas de distribuição de 

contratos de investimento coletivo no âmbito de 

projetos imobiliários vinculados à participação em 

resultados de empreendimento hoteleiro, nas 

hipóteses que especifica. 

 

Para fins desta Deliberação, consideram-se: 

 ofertantes: a sociedade administradora do 

empreendimento hoteleiro em conjunto com 

a sociedade incorporadora ou, na falta desta, 

a sociedade responsável pela oferta das 

partes ideais do condomínio geral; e 

 CIC: o conjunto de instrumentos contratuais 

ofertados publicamente no âmbito do 

empreendimento hoteleiro. 

 

Observadas as condições previstas nessa 

Deliberação, podem ser dispensados os 

seguintes requisitos estabelecidos nas normas 

que regulamentam as ofertas públicas de 

distribuição de valores mobiliários: 

 registro de oferta pública de distribuição de 

valores mobiliários de que trata o art. 19 da 

Lei 6.385/76; 

 registro de emissor de valores mobiliários de 

que trata o art. 21 da Lei 6.385/76;  

 contratação de instituição intermediária 

integrante do sistema de distribuição de 

valores mobiliários, nos termos do art. 2º, § 

3º, inciso III da Lei 6.385/76, e art. 3º, § 2º da 

Instrução 400/03; e 

 cumprimento dos prazos de duração da oferta 

estabelecidos nos arts. 17 e 18 da Instrução 

400/03. 

Podem ser objeto das dispensas relacionadas 

acima, as ofertas de CIC envolvendo esforços de 

venda de: 

 unidades imobiliárias autônomas destinadas 

exclusivamente a investidores que possuam 

ao menos R$ 1 milhão de patrimônio ou 

invistam ao menos R$ 300 mil na oferta; e 

 partes ideais de condomínios gerais 

destinadas exclusivamente a investidores 

qualificados conforme definição dada pela 

CVM e, ainda, que possuam ao menos R$ 1,5 

milhão de patrimônio ou invistam ao menos 

R$ 1 milhão na oferta. 

 

As dispensas anteriormente mencionadas estão 

condicionadas ao cumprimento cumulativo das 

condições detalhadas na Deliberação. 

 

Vigência: 19.03.2015 

Revogação: não há 

 

Fundos de Investimento Imobiliário 

 

Ofício-Circular CVM/SIN/SNC 01/2015, de 

18.03.2015 - Distribuição de resultados de 

Fundos de Investimentos Imobiliários 

Esse Ofício Circular tem como objetivo tornar 

pública a decisão do Colegiado da CVM acerca de 

requerimento da ANBIMA que contestou 

determinadas orientações contidas no Ofício-

Circular/CVM/SIN/SNC 0 1 /2014, o qual 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. 10, parágrafo  único, 

da Lei 8.668/93, para fins de cálculo do valor 

dos rendimentos a serem distribuídos. 

 

Nesse sentido, deliberou-se por unanimidade, 

ratificar o entendimento da Superintendência de 

Relações com Investidores – SIN, da 

Superintendência de Normas Contábeis e 

Auditoria – SNC e da Procuradoria Federal 

Especializada – CVM, consubstanciado no 

Memo/CVM/SIN/SNC 01/2015, de que: 

 

(i) a forma mais adequada para o cálculo dos 

lucros auferidos, apurados segundo o 

regime de caixa, de que trata o art. 10, 

p.u., da Lei 8.668/93, se encontra descrita 

no Ofício-Circular/ CVM/SIN/SNC/Nº 

1/2014; 

 

(ii) a distribuição  de  95%  desses  lucros,  

no  mínimo  semestralmente,  é 

obrigatória e automática nos termos do 

mesmo art. 10, p.u., da Lei 8.668/93; 

 

(iii) há possibilidade de os cotistas 

deliberarem em assembleia, mediante 



aprovação da maioria das cotas presentes, 

o não recebimento da totalidade ou 

parcela dos rendimentos automaticamente 

declarados nos termos do art. 10, p.u., da 

Lei 8.668/93 e calculados com base no 

referido Ofício-Circular;  

 

(iv) na assembleia geral de cotistas referida no 

item (ii), os administradores deverão 

detalhar os motivos pelos quais faz-se 

necessária a retenção dos lucros a serem 

distribuídos e o percentual desses lucros a 

serem retidos em relação à base calculada 

no item (i) acima; 

 

(v) caso tenha ocorrido a distribuição ao longo 

do semestre, o administrador deverá 

explicitar, na assembleia, o percentual 

distribuído em relação à base de cálculo 

apurada nos termos do Ofício-Circular, 

bem como a parcela remanescente ainda 

não distribuída; e 

 

(vi) o administrador deverá acrescer ao 

Informe Mensal do FII anexo contendo as 

informações detalhadas no item V, (d), do 

MEMO/CVM/SIN/SNC/Nº 1/2015, que visa 

dar a publicidade adequada à distribuição 

de rendimentos no âmbito do fundo. 

 

Adicionalmente, deliberou-se por unanimidade, 

autorizar que as assembleias gerais ordinárias de 

aprovação das demonstrações contábeis 

correspondentes ao exercício findo em 

31/12/2014, e consequente destinação dos 

resultados desse exercício, possam ser 

realizadas, excepcionalmente, até 30/6/2015. 

 

Vigência: 18.03.2015 

Revogação: não há 

 

 

Outros Normativos 

 

BACEN 

 

Resolução 4.405, de 26.03.2015 – Altera as 

normas aplicáveis ao Programa de Modernização 

da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos 

Associados e Colheitadeiras (Moderfrota) 

amparado em recursos do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

 

Comunicado 27.462, de 18.03.2015 – Divulga os 

procedimentos para a remessa, por meio 

eletrônico, de informações solicitadas pela 

Comissão Parlamentar de Inquérito de que trata 

o Requerimento nº 3, de 2015, da Câmara dos 

Deputados - CPI / Petrobras. 

 

Comunicado 27.461, de 18.03.2015 – Comunica 

às instituições participantes do sistema Bacen 

Jud 2.0 que o novo layout dos arquivos de 

remessa de dados relativos a ordens judiciais 

transmitidas pelo sistema está disponível na 

página do BACEN na internet. 

 

Carta Circular 3.699, de 16.03.2015 – 

Estabelece procedimentos a serem observados 

na remessa do documento Estatísticas Bancárias 

Internacionais - EBI, de que trata a Circular 

3.047/01. 

 

Circular 3.750, de 11.03.2015 – Altera a Circular 

3.691/13, que regulamenta o mercado de 

câmbio, para dispor sobre cadastramento e 

movimentação de contas de depósito em moeda 

nacional tituladas por residentes, domiciliados ou 

com sede no exterior, em virtude da 

modernização do Sistema de Transferências 

Internacionais em Reais (TIR), e dá outras 

providências. 

 

Comunicado 27.388, de 06.03.2015 – Comunica 

a alteração e a publicação do Dicionário de 

Domínios associado ao Catálogo de Serviços do 

SFN. 

 

Carta Circular 3.698, de 03.03.2015 – Altera o 

Anexo à Carta Circular 3.681/14, que dispõe 

sobre os procedimentos para a remessa do 

documento 2071 - Demonstrativo de Limites 

Operacionais (DLO), de que trata o art. 1º da 

Circular 3.726/14. 

 

Carta Circular 3.697, de 02.03.2015 – Altera as 

Instruções de Preenchimento do documento de 

código 2061 - Demonstrativo de Limites 

Operacionais (DLO), para cooperativas de crédito 

que optarem pela apuração do montante dos 

ativos ponderados pelo risco na forma 

simplificada (RWArps), de que tratam a 

Resolução 4.194/13, as Circulares 3.398/08, e 

3.726/14 e a Carta Circular 3.663/14. 
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