Nº 45, quinta-feira, 7 de março de 2013

Legenda:
EQL = Equalização apurada referente ao período de equalização;
SMDA = Saldo Médio Diário das Aplicações no período de equalização;
TJLP = Taxa de Juros de Longo Prazo ao ano;
CF = Custo da fonte dos recursos, definido conforme tabelas constantes do artigo 2º;
TJLPMG = Média Geométrica das TJLP's do período de equalização, para os casos em que o
custo da fonte dos recursos corresponder à TJLP;
n = Número de dias corridos do período de equalização;
S1 = Remuneração do BNDES , definida conforme tabelas constantes do artigo 2º;
S2 = Remuneração Agente Financeiro, definida conforme tabelas constantes do artigo 2º;
R = Taxa de juros para o mutuário final, definida conforme Resolução do CMN;
DAC = Número de dias do ano comercial (360) até 31/12/2012 e Número de dias do ano civil
a partir de 01/01/2013 ;
N = Número de TJLP's vigentes no período de equalização;

BANCO CENTRAL DO BRASIL
DIRETORIA COLEGIADA
CIRCULAR N o- 3.644, DE 4 DE MARÇO DE 2013
Estabelece os procedimentos para o cálculo da parcela dos ativos ponderados
pelo risco (RWA) referente às exposições ao risco de crédito sujeitas ao
cálculo do requerimento de capital mediante abordagem padronizada (RWACPAD), de que trata a Resolução nº 4.193, de 1º de março de 2013.
A Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil, em sessão extraordinária realizada em 1º de
março de 2013, com base no disposto nos arts. 9º, 10, inciso IX, e 11, inciso VII, da Lei nº 4.595, de
31 de dezembro de 1964, e nos arts. 3º, § 2º e 15 da Resolução nº 4.193, de 1º de março de 2013,
resolve:
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
CAPÍTULO ÚNICO
DO OBJETO E DO ESCOPO DE APLICAÇÃO
Art. 1º Esta Circular estabelece os procedimentos para o cálculo da parcela dos ativos ponderados pelo risco (RWA) referente às exposições ao risco de crédito sujeitas ao cálculo do requerimento
de capital mediante abordagem padronizada (RWACPAD), de que trata a Resolução nº 4.193, de 1º de
março de 2013.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012013030700017
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TÍTULO II
DA PARCELA RWACPAD E DA DEFINIÇÃO E DOS VALORES DAS EXPOSIÇÕES
CAPÍTULO I
DA PARCELA RWACPAD
Art. 2º A parcela do montante dos ativos ponderados pelo risco (RWA) referente às exposições
ao risco de crédito sujeitas ao cálculo do requerimento de capital mediante abordagem padronizada
(RWACPAD), de que trata a Resolução nº 4.193, de 2013, deve ser igual ao somatório dos produtos das
exposições pelos respectivos Fatores de Ponderação de Risco (FPR).
CAPÍTULO II
DA DEFINIÇÃO DE EXPOSIÇÃO
Art. 3º Para a apuração da parcela RWACPAD, considera-se exposição:
I - a aplicação de recursos financeiros em bens e direitos e o gasto ou a despesa registrados no
ativo;
II - o limite de crédito não cancelável incondicional e unilateralmente pela instituição;
III - o crédito a liberar em até 360 dias;
IV - a prestação de aval, fiança, coobrigação ou qualquer outra modalidade de garantia pessoal
do cumprimento de obrigação financeira de terceiros;
V - qualquer adiantamento concedido;
VI - a garantia depositada em sistemas de liquidação de câmaras ou prestadores de serviços de
compensação e de liquidação e não apartada do patrimônio da entidade depositária; e
VII - a participação em fundos de garantia de liquidação de sistemas de liquidação de câmaras
ou prestadores de serviços de compensação e de liquidação.
§ 1º Para a apuração do valor da exposição devem ser deduzidos os respectivos adiantamentos
recebidos, provisões e rendas a apropriar.
§ 2º Não são consideradas exposições:
I - as coobrigações e demais modalidades de retenção de riscos e benefícios decorrentes de
operações de venda ou de transferência de ativos financeiros que permaneçam registrados no ativo da
instituição, nos termos da regulamentação em vigor; e
II - as cotas de fundos, inclusive Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC),
decorrentes de operações de venda ou de transferência de ativos financeiros que permaneçam registrados
no ativo da instituição, nos termos da regulamentação em vigor, na proporção entre o montante dos
ativos transferidos que permaneçam registrados no ativo da instituição e o valor total dos ativos do
fundo.
§ 3º Para a apuração do valor da exposição relativa à aplicação em cotas de fundos de
investimento especialmente constituídos (FIE) vinculados a planos de previdência complementar aberta
do tipo Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) ou Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL), devem
ser deduzidos os valores das provisões matemáticas de benefícios a conceder dos respectivos planos.
CAPÍTULO III
DOS VALORES DAS EXPOSIÇÕES
Seção I
Dos Itens Patrimoniais
Art. 4º O valor da exposição relativa à aplicação de recursos financeiros em bens e direitos e
ao gasto ou à despesa registrados no ativo, de que trata o art. 3º, inciso I, deve ser determinado segundo
os critérios estabelecidos no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif).
Seção II
Das Operações a Liquidar com Liquidação Pronta ou à Vista
Art. 5º Nas operações a liquidar de compra ou venda de moeda estrangeira e de ouro com
liquidação pronta ou de títulos e valores mobiliários no mercado à vista, o cálculo da parcela RWACPAD
deve considerar:
I - a exposição relativa ao risco de crédito da contraparte, no caso de operação de venda; e
II - a exposição relativa ao ativo objeto da operação e a exposição relativa ao risco de crédito
da contraparte, no caso de operação de compra.
§ 1º O valor da exposição relativa ao ativo objeto deve corresponder ao valor contábil do
ativo.
§ 2º O valor da exposição relativa ao risco de crédito da contraparte deve ser determinado
mediante a multiplicação do valor da operação pelo Fator de Conversão em Crédito de Operações a
Liquidar (FCL), observado que, na hipótese de a operação ter como referencial:
I - taxa de juros ou índice de preços, o FCL é de 0,5% (cinco décimos por cento);
II - taxa de câmbio ou ouro, o FCL é de 1% (um por cento);
III - preço ou índice de ações, o FCL é de 6% (seis por cento); e
IV - outros que não os referidos nos incisos I a III, o FCL é de 10% (dez por cento).
§ 3º O ativo objeto ou os recursos financeiros que tenham sido entregues antecipadamente são
considerados operações de adiantamento.
Seção III
Do Arrendamento Mercantil e Empréstimo de Ativos
Art. 6º O valor da exposição relativa à operação de arrendamento mercantil financeiro deve
corresponder ao montante do valor presente das contraprestações acrescido do valor residual garantido,
apurado conforme estabelecido no Cosif.
Art. 7º Nas operações de empréstimo de ativos e operações de arrendamento mercantil operacional, o cálculo da parcela RWACPAD deve considerar a exposição relativa ao ativo objeto da operação
e a exposição relativa ao risco de crédito da contraparte.
§ 1º O valor da exposição relativa ao ativo objeto e o valor da exposição ao risco de crédito da
contraparte em operação de empréstimo de ativos devem corresponder ao valor contábil do ativo.
§ 2º O valor da exposição relativa ao risco de crédito da contraparte em operação de arrendamento mercantil operacional deve corresponder às contraprestações a receber já vencidas.
§ 3º O valor da exposição relativa ao ativo objeto em operação de arrendamento mercantil
operacional deve corresponder ao valor contábil do bem arrendado, apurado conforme os critérios
estabelecidos no Cosif.
Seção IV
Das Operações Compromissadas
Art. 8º Nas operações compromissadas, o cálculo da parcela RWACPAD deve considerar:
I - a exposição relativa ao risco de crédito da contraparte, no caso de operação de compra com
compromisso de revenda e de operação de venda com compromisso de recompra realizada com ativo
objeto de terceiros; e
II - a exposição relativa ao ativo objeto da operação e a exposição relativa ao risco de crédito
da contraparte, no caso de operação de venda com compromisso de recompra realizada com ativo objeto
próprio.
§ 1º O valor da exposição relativa ao ativo objeto deve corresponder ao valor contábil do
ativo.
§ 2º O valor da exposição relativa ao risco de crédito da contraparte deve corresponder ao
valor:
I - contábil da revenda, no caso de operação de compra com compromisso de revenda ; ou
II - contábil do ativo objeto da operação, no caso de operação de venda com compromisso de
recompra.
Seção V
Dos Limites de Crédito
Art. 9º O valor da exposição relativa ao limite de crédito não cancelável incondicional e
unilateralmente pela instituição, de que trata o art. 3º, inciso II, deve ser determinado mediante a
multiplicação do valor do limite concedido, deduzida eventual parcela já convertida em operação de
crédito, pelo respectivo Fator de Conversão em Crédito (FCC).
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

