1

Nº 169, sexta-feira, 31 de agosto de 2007
SEÇÃO DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO TRIBUTÁRIO

ISSN 1677-7042

29

<!ID522185-0>

RESOLUÇÃO Nº 3.490, DE 29 DE AGOSTO DE 2007

<!ID522206-0>

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 23,
DE 23 DE AGOSTO DE 2007

Dispõe sobre a apuração do Patrimônio de
Referência Exigido (PRE).

Cancela inscrição no CNPJ
O CHEFE DA SEÇÃO DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO TRIBUTÁRIO - SACAT - DE PONTA GROSSA - PR, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria DRF/PTG nº 70, de 13.06.2007, art.1º VI, publicada no DOU de 27.06.2007, em
consonância com o art. 30, da Instrução Normativa RFB nº 568, de 08.09.2005, resolve:
Artigo único. Declarar nula a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) abaixo identificada, tendo em vista a
constatação de vício no ato praticado perante o CNPJ, apurado no respectivo processo administrativo fiscal.
Contribuinte
Serviços Transportes Guará Ltda

CNPJ
77.147.510/0001-10

Processo
10980.008445/2004-37

RAFAEL GARDOLINSKI VENSON
<!ID522207-0>

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 24,
DE 27 DE AGOSTO DE 2007
Declaração de Inaptidão no CNPJ
O CHEFE DA SEÇÃO DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO TRIBUTÁRIO - SACAT - DE PONTA GROSSA - PR, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria DRF/PTG nº 70, de 13.06.2007, art.1º VI, publicada no DOU de 27.06.2007, em
consonância com o art. 41, 42 e 43, da Instrução Normativa RFB nº 568, de 08.09.2005, resolve:
Artigo único. Declarar inapta a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) abaixo identificada, tendo em vista a
constatação de inpatidão no ato praticado perante o CNPJ, apurado no respectivo processo administrativo fiscal.
Contribuinte
NGF Comercial Ltda

CNPJ
80.246.572/0001-94

Processo
10940.001103/2005-43

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 realizada em 29
de agosto de 2007, tendo em vista o disposto no art. 4º, incisos VIII
e XI, da referida lei, na Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, no art.
20 da Lei nº 4.864, de 29 de novembro de 1965, na Lei nº 6.099, de
12 de setembro de 1974, com as alterações introduzidas pela Lei nº
7.132, de 26 de outubro de 1983, e na Lei nº 10.194, de 14 de
fevereiro de 2001, com a alteração dada pela Lei nº 11.110, de 25 de
abril de 2005, no art. 6º do Decreto-lei nº 759, de 12 de agosto de
1969, e no Decreto-lei nº 2.291, de 21 de novembro de 1986, resolveu:
Art. 1º As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, com exceção das
sociedades de crédito ao microempreendedor e das instituições mencionadas no art. 1° da Resolução nº 2.772, de 30 de agosto de 2000,
devem manter, permanentemente, valor de Patrimônio de Referência
(PR), apurado nos termos da Resolução nº 3.444, de 28 de fevereiro
de 2007, compatível com os riscos de suas atividades.
Art. 2º O valor do PR deve ser superior ao valor do Patrimônio de Referência Exigido (PRE), que deve ser calculado considerando, no mínimo, a soma das seguintes parcelas:

RAFAEL GARDOLINSKI VENSON
<!ID522158-0>

BANCO CENTRAL DO BRASIL

RESOLUÇÃO Nº 3.489, DE 29 DE AGOSTO DE 2007
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RESOLUÇÃO Nº 3.488, DE 29 DE AGOSTO DE 2007
Estabelece limite para o total de exposição
em ouro, em moeda estrangeira e em operações sujeitas à variação cambial.
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 realizada em 29
de agosto de 2007, tendo em vista o disposto no art. 4º, incisos VIII
e XI, da referida lei, na Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, no art.
20 da Lei nº 4.864, de 29 de novembro de 1965, na Lei nº 6.099, de
12 de setembro de 1974, com as alterações introduzidas pela Lei nº
7.132, de 26 de outubro de 1983, na Lei nº 10.194, de 14 de fevereiro
de 2001, com a alteração dada pela Lei nº 11.110, de 25 de abril de
2005, no art. 6º do Decreto-lei nº 759, de 12 de agosto de 1969, e no
art. 7º do Decreto-lei nº 2.291, de 21 de novembro de 1986, resolveu:
Art. 1º O limite do Patrimônio de Referência (PR), apurado
nos termos da Resolução nº 3.444, de 28 de fevereiro de 2007, para
a exposição em ouro, em moeda estrangeira e em operações sujeitas
à variação cambial das instituições financeiras e demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, exceto as sociedades de crédito ao microempreendedor e as instituições mencionadas no art. 1° da Resolução nº 2.772, de 30 de agosto de 2000,
calculada conforme os procedimentos e parâmetros estabelecidos pela
referida autarquia, é de 30% (trinta por cento).
§ 1º O cálculo da exposição deve incluir as dependências no
exterior.
§ 2º Para as instituições integrantes de conglomerado financeiro, nos termos do Plano Contábil das Instituições do Sistema
Financeiro Nacional - Cosif, o valor da exposição deve ser calculado
de forma consolidada.
§ 3º Para as instituições integrantes de conglomerado financeiro e do consolidado econômico-financeiro, o valor da exposição deve ser calculado de forma consolidada, tanto para o conglomerado financeiro quanto para o consolidado econômico-financeiro.
Art. 2º Os processos e os controles relativos ao limite estabelecido nesta resolução constituem responsabilidade de diretor responsável pelo gerenciamento de risco da instituição.
§ 1º As instituições mencionadas no art. 1° devem manter
atualizada no Banco Central do Brasil a indicação do diretor responsável pelo gerenciamento de risco da instituição.
§ 2º Para fins da responsabilidade de que trata o caput,
admite-se que o diretor indicado desempenhe outras funções na instituição, exceto a relativa à administração de recursos de terceiros e
de operações de tesouraria.
Art. 3º O Banco Central do Brasil poderá alterar o limite de
exposição em ouro, em moeda estrangeira e em operações sujeitas à
variação cambial, de que trata o art. 1º, observado o limite mínimo de
15% (quinze por cento) e o limite máximo de 75% (setenta e cinco
por cento).
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5° Fica revogada a Resolução nº 2.606, de 27 de maio
de 1999, passando as citações e o fundamento de validade de normativos editados pelo Banco Central do Brasil, com base na norma
ora revogada, a ter como referência esta resolução.
ALEXANDRE ANTONIO TOMBINI
Presidente
Substituto

Altera a Resolução nº 3.477, de 2007, que
dispõe sobre a instituição de componente
organizacional de ouvidoria pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central
do Brasil.
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 realizada em 29
de agosto de 2007, com fundamento no art. 4º, inciso VIII, da referida
lei, resolveu:
Art. 1º Os arts. 1° e 3º da Resolução nº 3.477, de 26 de julho
de 2007, passam a vigorar com as seguintes redações:
"Art. 1º ....................................................................................
§ 6º As ouvidorias dos bancos de investimento, dos bancos
de desenvolvimento, das sociedades de crédito ao microempreendedor, das agências de fomento, das companhias hipotecárias, das
sociedades de crédito imobiliário, das sociedades de arrendamento
mercantil e das sociedades corretoras de câmbio que não façam parte
de conglomerado financeiro e as ouvidorias das associações de poupança e empréstimo podem firmar convênio com a associação de
classe a que sejam afiliadas as mencionadas instituições, para utilização de serviço de atendimento e assessoramento.
§ 7º As ouvidorias das sociedades corretoras de títulos e
valores mobiliários e das sociedades distribuidoras de títulos e valores
mobiliários que não façam parte de conglomerado financeiro podem
firmar convênio com a associação de classe a que sejam afiliadas e
com as bolsas de valores ou bolsas de mercadorias e de futuros nas
quais realizem operações, para utilização de serviço de atendimento e
assessoramento.
...................................................................................................
§ 9º Os bancos comerciais sob controle direto de bolsas de
mercadorias e futuros que operem exclusivamente no desempenho de
funções de liquidante e custodiante central das operações cursadas
constituídos na forma da Resolução nº 3.165, de 29 de janeiro de
2004, e as cooperativas centrais de crédito ficam excluídos da exigência estabelecida no caput." (NR)
"Art. 3º ....................................................................................
§ 1º O disposto neste artigo, conforme a natureza jurídica da
sociedade, deve ser incluído:
I - no estatuto social da instituição, na primeira alteração que
ocorrer após a criação da ouvidoria;
II - no contrato social da instituição, até 30 de abril de
2008.
§ 2º No caso de conglomerado financeiro que instituir componente organizacional único de ouvidoria, as alterações estatutárias
ou contratuais exigidas por esta resolução podem ser promovidas
somente pela instituição que o constituir.
§ 3º As instituições que integram os conglomerados que
optarem pela faculdade prevista no § 2º devem ratificar o ato societário por ocasião da primeira assembléia geral de cada uma ou da
primeira reunião de diretoria que resultar em alteração do contrato
social." (NR)
Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ALEXANDRE ANTONIO TOMBINI
Presidente
Substituto

PEPR = parcela referente às exposições ponderadas pelo fator
de ponderação de risco a elas atribuído;
PCAM = parcela referente ao risco das exposições em ouro,
em moeda estrangeira e em operações sujeitas à variação cambial;

PCOM = parcela referente ao risco das operações sujeitas à
variação do preço de mercadorias (commodities);
PACS = parcela referente ao risco das operações sujeitas à
variação do preço de ações e classificadas na carteira de negociação,
na forma da Resolução nº 3.464, de 2007;
POPR = parcela referente ao risco operacional.
§ 1º O cálculo do PRE deve incluir as exposições de dependências no exterior.
§ 2º Para as instituições integrantes de conglomerado financeiro, nos termos do Plano Contábil das Instituições do Sistema
Financeiro Nacional - Cosif, o valor do PRE deve ser calculado de
forma consolidada.
§ 3º Para as instituições integrantes de conglomerado financeiro e do consolidado econômico-financeiro, o valor do PRE
deve ser calculado de forma consolidada, tanto para o conglomerado
financeiro quanto para o consolidado econômico-financeiro.
§ 4º Para as cooperativas singulares de crédito que não
possuam qualquer exposição cambial e que apresentem, no encerramento de dois exercícios sociais consecutivos, ativo total igual ou
inferior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), é facultado o
cálculo do PRE no exercício seguinte com base apenas nas parcelas
PEPR e POPR, consideradas nulas todas as demais.
Art. 3° As instituições mencionadas no art 1° devem manter
também PR suficiente para fazer face ao risco de taxa de juros das
operações não incluídas na carteira de negociação, na forma da Resolução nº 3.464, de 2007.
Parágrafo único. Os critérios mínimos para a mensuração e a
avaliação desse risco serão estabelecidos pelo Banco Central do Brasil.
Art. 4º Os processos e os controles relativos à apuração do
PRE constituem responsabilidade de diretor responsável por gerenciamento de risco da instituição.
§ 1º As instituições mencionadas no art. 1° devem manter
atualizada no Banco Central do Brasil a indicação do diretor responsável pelo gerenciamento de risco da instituição.
§ 2º Para fins da responsabilidade de que trata o caput,
admite-se que o diretor indicado desempenhe outras funções na instituição, exceto a relativa à administração de recursos de terceiros e
de operações de tesouraria.
Art. 5º O Banco Central do Brasil poderá, a seu critério,
determinar à instituição:
I - redução do grau de risco das exposições;
II - aumento do valor do PRE.
Art. 6º O Banco Central do Brasil estabelecerá:
I - procedimentos e parâmetros para o cálculo das parcelas
do PRE;

