1

Nº 50, terça-feira, 15 de março de 2016

ISSN 1677-7042

13

RESOLUÇÃO Nº 4.471, DE 14 DE MARÇO DE 2016
Altera a Resolução nº 4.171, de 20 de dezembro de 2012, que estabelece critérios, condições e prazos para a concessão de financiamentos ao amparo dos recursos do Fundo de
Desenvolvimento da Amazônia (FDA), do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) e do Fundo de Desenvolvimento do Centro Oeste (FDCO), dentre outras condições.
O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão extraordinária realizada em 11 de março de 2016,
com base no art. 4º, inciso VI, da Lei nº 4.595, de 1964, nas Medidas Provisórias ns. 2.156-5 e 2.157-5, ambas de 24 de agosto de 2001, na Lei Complementar nº 129, de 8 de janeiro de 2009, no art. 14 da Lei nº
12.712, de 30 de agosto de 2012, nos arts. 2º, inciso VI, e 14 do Regulamento anexo ao Decreto nº 7.838, de 9 de novembro de 2012, nos arts. 2º, inciso VI, e 14 do Regulamento anexo ao Decreto nº 7.839, de 9
de novembro de 2012, e nos arts. 2º, inciso V, e 13 do Regulamento anexo ao Decreto nº 8.067, de 14 de agosto de 2013, resolveu:
Art. 1º A Resolução nº 4.171, de 20 de dezembro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º ....................................................................................
...................................................................................................
VIII - encargos financeiros:
...................................................................................................
d) taxa efetiva de juros de 12% a.a. (doze por cento ao ano) até 13% a.a. (treze por cento ao ano), para as operações contratadas ou cuja consulta prévia tenha sido aprovada pela Sudam, Sudene ou Sudeco
e a carta consulta aprovada pelo agente operador de 1º de janeiro a 14 de março de 2016, conforme o Anexo I;
e) taxa efetiva de juros de 9,5% a.a. (nove inteiros e cinco décimos por cento ao ano) até 11% a.a. (onze por cento ao ano), para as operações contratadas entre 15 de março de 2016 e 31 de dezembro de
2016, conforme o Anexo I.
...................................................................................................
Art. 3º ......................................................................................
...................................................................................................
II - ............................................................................................
...................................................................................................
d) de 9,50% a.a. (nove inteiros e cinquenta centésimos por cento ao ano) até 10,50% (dez inteiros e cinquenta centésimos por cento ao ano) sobre o saldo devedor de cada operação contratada ou cuja consulta
prévia tenha sido aprovada pela Sudam, Sudene ou Sudeco e a carta consulta aprovada pelo agente operador de 1º de janeiro a 14 de março de 2016, conforme o Anexo I;
e) de 7% a.a. (sete por cento ao ano) até 8,5% a.a. (oito inteiros e cinco décimos por cento ao ano) sobre o saldo devedor de cada operação contratada entre 15 de março de 2016 e 31 de dezembro de 2016,
conforme o Anexo I.
........................................................................................" (NR)
Art. 2º O Anexo I da Resolução nº 4.171, de 20 de dezembro de 2012, passa a vigorar na forma do anexo desta Resolução.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ALEXANDRE ANTONIO TOMBINI
Presidente do Banco Central do Brasil
ANEXO
(ANEXO I À RESOLUÇÃO Nº 4.171, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2012)
ENCARGOS FINANCEIROS E REMUNERAÇÃO
Tipo de Pro- Prioridade Setorial
jeto
da Sudam/Sudene/Sudeco

Prioridade Espacial
da Sudam/ Sudene/
Sudeco

Infraestrutura

Encargo final ao tomador (em % a.a.)

A
B
C
D

x
x

x

5,0
5,5
6,0
6,5

x
x
x
x

x

Até 20.01.2014 De 21.01.2014 De 01.01.2015
até 31.12.2014 até 31.12.2015
6,0
7,5
6,5
8,0
7,0
8,5
7,5
9,0

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
SUPERINTENDÊNCIA-GERAL
SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES COM
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS

Nº 14.936 - O Superintendente de Relações com Investidores Institucionais da Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência delegada pela Deliberação CVM nº 158, de 21 de julho de
1993, autoriza LEONARDO VITAL BRAZIL TEIXEIRA, CPF nº
024.181.177-58, a prestar os serviços de Administrador de Carteira de
Valores Mobiliários previstos na Instrução CVM nº 306, de 5 de maio
de 1999.
Nº 14.937 - O Superintendente de Relações com Investidores Institucionais da Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência delegada pela Deliberação CVM nº 158, de 21 de julho de
1993, autoriza EDUARDO CURY GABRIEL CAVALCANTI, CPF
nº 124.910.917-55, a prestar os serviços de Consultor de Valores
Mobiliários, previstos no Art. 27 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro
de 1976.
DANIEL WALTER MAEDA BERNARDO
Em exercício

SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES COM O
MERCADO E INTERMEDIÁRIOS
DESPACHO DO SUPERINTENDENTE
Em 8 de março de 2016
Processo Administrativo Sancionador CVM nº SP2013/94.
Objeto: Apurar eventual responsabilidade de Iwao Jouti por negociar
com valores mobiliários de posse de informações relevantes ainda não
divulgadas ao mercado, conduta vedada pelo § 4° do art. 155 da Lei
n° 6.404/76 c/c § 1° do art. 13 da Instrução CVM n° 358/02.
Assunto: Pedido de prorrogação de prazo para apresentação de defesas
Acusado
IWAO JOUTI

Advogado
PEDRO LANNA RIBEIRO
OAB/ RJ 84.852

De 01.01.2016
até 14.03.2016
12,0
12,25
12,75
13,0

De 15.03.2016
até 31.12.2016
9,5
10,0
10,5
11,0

Trata-se de pedido de prorrogação de prazo formulado por
IWAO JOUTI, único acusado nos autos do processo em epígrafe.
Defiro o pedido e fixo novo prazo para apresentação de
defesas em 18/04/2016.

ATOS DECLARATÓRIOS DE 14 DE MARÇO DE 2016
Nº 14.935 - O Superintendente de Relações com Investidores Institucionais da Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência delegada pela Deliberação CVM nº 158, de 21 de julho de
1993, autoriza DANIEL VIVAS SENA SILVA, CPF nº 037.691.54630, a prestar os serviços de Administrador de Carteira de Valores
Mobiliários previstos na Instrução CVM nº 558, de 26 de março de
2015.

Remuneração dos Recursos do Fundo (em % a.a.)

FRANCISCO JOSÉ BASTOS SANTOS

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1.627, DE 11 DE MARÇO DE 2016
Dispõe sobre o Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,
no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e XVI do art.
280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria MF nº 203, de 14 de maio de 2012, e tendo
em vista o disposto no art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de
1999 e no art. 10 da Lei nº 13.254, de 13 de janeiro de 2016,
resolve:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Instrução Normativa dispõe sobre o Regime
Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT), que tem
por objetivo a declaração voluntária de recursos, bens ou direitos de
origem lícita, não declarados ou declarados incorretamente, remetidos
ou mantidos no exterior ou repatriados por residentes ou domiciliados
no País.
Seção I
Das Definições
Art. 2º Considera-se, para fins do disposto nesta Instrução
Normativa:
I - recursos ou patrimônio não declarados ou declarados com
omissão ou incorreção em relação a dados essenciais: os valores, os
bens materiais ou imateriais, os capitais e os direitos, independentemente da natureza, origem ou moeda que sejam ou tenham sido,
anteriormente a 31 de dezembro de 2014, de propriedade de pessoas
físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no País;
II - recursos ou patrimônio de origem lícita: os bens e os
direitos adquiridos com recursos oriundos de atividades permitidas ou
não proibidas pela lei, bem como o objeto, o produto ou o proveito
dos crimes previstos no § 1º do art. 5º da Lei nº 13.254, de 13 de
janeiro de 2016;
III - recursos ou patrimônio repatriados objeto do RERCT:
todos os recursos ou patrimônio, em qualquer moeda ou forma, de
propriedade de residentes ou de domiciliados no País, ainda que sob
a titularidade de não residentes da qual participe, seja sócio, proprietário ou beneficiário, que foram adquiridos, transferidos ou empregados no Brasil, com ou sem registro no Banco Central do Brasil
(BCB), e não se encontrem devidamente declarados;
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De 21.01.2014 a De 01.01.2015 até De 01.01.2016
31.12.2014
31.12.2015
até 14.03.2016
5,0
5,0
9,5
5,0
5,5
9,75
5,0
6,0
10,25
5,0
6,5
10,5

De 15.03.2016
até 31.12.2016
7,0
7,5
8,0
8,5

IV - recursos ou patrimônio remetidos ou mantidos no exterior: os valores, os bens materiais ou imateriais, os capitais e os
direitos não declarados ou declarados com omissão ou incorreção em
relação a dados essenciais e remetidos ou mantidos fora do território
nacional;
V - titular: efetivo proprietário dos recursos ou patrimônio
não declarados, remetidos ou mantidos no exterior ou repatriados
indevidamente; e
VI - declaração voluntária de recursos: a declaração que
informe fato novo que não tenha sido objeto de lançamento.
Seção II
Do Objeto
Art. 3º Os recursos, bens e direitos de origem lícita de
residentes no País objeto de regularização são os seguintes:
I - depósitos bancários, certificados de depósitos, cotas de
fundos de investimento, instrumentos financeiros, apólices de seguro,
certificados de investimento ou operações de capitalização, depósitos
em cartões de crédito, fundos de aposentadoria ou pensão;
II - operação de empréstimo com pessoa física ou jurídica;
III - recursos, bens ou direitos de qualquer natureza, decorrentes de operações de câmbio ilegítimas ou não autorizadas;
IV - recursos, bens ou direitos de qualquer natureza, integralizados em empresas estrangeiras sob a forma de ações, integralização de capital, contribuição de capital ou qualquer outra
forma de participação societária ou direito de participação no capital
de pessoas jurídicas com ou sem personalidade jurídica;
V - ativos intangíveis disponíveis no exterior de qualquer
natureza, como marcas, copyright, software, know-how, patentes e
todo e qualquer direito submetido ao regime de royalties;
VI - bens imóveis em geral ou ativos que representem direitos sobre bens imóveis; e
VII - veículos, aeronaves, embarcações e demais bens móveis sujeitos a registro em geral, ainda que em alienação fiduciária.
§ 1º Poderão ser objeto de regularização, nos termos do
caput, somente os bens existentes em data anterior a 31 de dezembro
de 2014, remetidos ou mantidos no exterior, bem como os que tenham sido transferidos para o País, mas não declarados ou declarados
com omissão ou incorreção em relação a dados essenciais à Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
§ 2º No caso de inexistência de saldo ou título de propriedade em 31 de dezembro de 2014, serão objeto de regularização
os respectivos bens e recursos que o sujeito passivo tenha sido proprietário, titular ou tenha tido posse relativos às condutas descritas
praticadas por ele e que se enquadrem nos crimes previstos no §1º do
art. 5º da Lei nº 13.254, de 2016.
Seção III
Do Sujeito Passivo
Art. 4º Poderá optar pelo RERCT a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil em 31 de dezembro de 2014, titular de bens
e direitos de origem lícita, anteriormente a essa data, não declarados ou declarados com omissão ou incorreção em relação a dados essenciais à RFB.
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