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RESOLUÇÃO Nº 4.763, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019

RESOLUÇÃO Nº 4.765, DE 27 DE OUTUBRO DE 2019

Dispõe sobre a autorização para captação de
depósitos de poupança no âmbito do Sistema
Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) pelas
cooperativas de crédito e altera normas sobre as
instituições integrantes do SBPE, sobre o cumprimento
da exigibilidade de aplicação dos recursos captados
em depósitos de poupança e sobre as instituições
autorizadas a emitir Letra Imobiliária Garantida.

Dispõe sobre o cheque especial concedido por
instituições financeiras em conta de depósitos à vista
titulada
por
pessoas
naturais
e
por
microempreendedores individuais (MEI).
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 27 de
novembro de 2019, com base no art. 4º, incisos VI, VIII e IX, da referida Lei, resolveu:
Art. 1º Esta Resolução disciplina o cheque especial concedido por instituições
financeiras em conta de depósitos à vista titulada por pessoas naturais e por
microempreendedores individuais (MEI).
Parágrafo único. Para fins desta Resolução, define-se como cheque especial a
concessão de limite de crédito rotativo vinculado a conta de depósitos à vista.
Art. 2º Admite-se a cobrança de tarifa pela disponibilização de cheque especial ao cliente.
§ 1º A cobrança da tarifa prevista no caput deve observar os seguintes limites
máximos:
I - 0% (zero por cento), para limites de crédito de até R$500,00 (quinhentos
reais); e
II - 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), para limites de crédito
superiores a R$500,00 (quinhentos reais), calculados sobre o valor do limite que exceder
R$500,00 (quinhentos reais).
§ 2º A cobrança da tarifa deve ser efetuada no máximo uma vez por mês.
§ 3º A cobrança da tarifa deve observar, no que couber, as disposições da
Resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 2010, não se admitindo a inclusão do serviço
de que trata o caput em pacote de serviços vinculado a contas de depósitos à vista.
Art. 3º As taxas de juros remuneratórios cobradas sobre o valor utilizado do
cheque especial estão limitadas a, no máximo, 8% (oito por cento) ao mês.
Parágrafo único. A cobrança de juros remuneratórios relativa à utilização do
cheque especial de que trata o caput deve:
I - descontar o valor da tarifa de que trata o art. 2º cobrada no mês, quando
os juros apresentarem valor superior ao da referida tarifa; e
II - ser igual a zero, quando os juros apresentarem valor igual ou inferior ao da
tarifa de que trata o art. 2º.
Art. 4º Para fins de concessão de cheque especial, devem ser considerados
limites de crédito compatíveis com o perfil de risco do cliente.
§ 1º É vedado à instituição financeira impor limite superior a R$500,00
(quinhentos reais), de que trata o inciso I do § 1º do art. 2º, se o cliente optar pela
contratação de limite mais baixo.
§ 2º A alteração de limites de que trata o caput, quando não realizada por
iniciativa do cliente, deve, no caso de:
I - redução, ser precedida de comunicação ao cliente, com no mínimo trinta
dias de antecedência; e
II - majoração, ser condicionada à prévia autorização do cliente, obtida a cada
oferta de aumento de limite.
§ 3º Os limites podem ser reduzidos sem observância do prazo da comunicação
prévia de que trata o inciso I do § 2º, desde que verificada deterioração do perfil de risco
de crédito do cliente, conforme critérios definidos na política de gerenciamento do risco de
crédito.
§ 4º No caso de redução de limites nos termos do § 3º, a comunicação ao
cliente deve ocorrer até o momento da referida redução.
Art. 5º Fica o Banco Central do Brasil autorizado a baixar as normas e a adotar
as medidas julgadas necessárias ao cumprimento do disposto nesta Resolução.
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor em 6 de janeiro de 2020, produzindo
efeitos com relação ao art. 2º e ao parágrafo único do art 3º:
I - imediatamente, para contratos firmados após a data referida no caput; e
II - a partir de 1º de junho de 2020, para contratos firmados até a data referida
no caput.

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 27 de novembro de 2019, com base nos arts. 4º, incisos VI e VIII, da referida Lei, 91,
inciso II, e 95, caput e § 2º, inciso I, da Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e 12,
incisos III e V, da Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009, resolveu:
Art. 1º A autorização para captação de depósitos de poupança no âmbito do
Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) poderá ser concedida a cooperativa
de crédito que atenda aos seguintes requisitos:
I - integre sistema cooperativo organizado em três níveis que apresente
Patrimônio Líquido Ajustado Combinado superior a R$900.000.000,00 (novecentos milhões
de reais); ou
II - integre sistema cooperativo organizado em dois níveis que apresente
Patrimônio Líquido Ajustado Combinado superior a R$600.000.000,00 (seiscentos milhões
de reais).
Parágrafo único. A autorização mencionada no caput poderá ser concedida a
cooperativa que não integre sistema cooperativo, desde que esteja classificada na
categoria plena, nos termos da regulamentação em vigor, e apresente Patrimônio Líquido
Ajustado superior a R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais).
Art. 2º O requerimento da autorização de que trata o art. 1º deverá ser
apresentado ao Banco Central do Brasil instruído com os seguintes documentos ou
informações:
I - declaração de que a cooperativa observa a regulamentação em vigor,
inclusive no que se refere aos limites operacionais;
II - indicação do percentual do saldo total de depósitos de poupança que serão
considerados como depósitos no âmbito do SBPE, caso esteja autorizada a captar depósitos
de poupança rural; e
III - demonstração dos motivos mercadológicos que fundamentam o interesse
da cooperativa na captação de depósitos de poupança.
Parágrafo único. No caso de cooperativa de crédito que integre sistema
cooperativo:
I - o requerimento de autorização deve ser apresentado pela:
a) confederação, em sistema de três níveis; ou
b) cooperativa central de crédito, em sistema de dois níveis;
II - o percentual de que trata o inciso II do caput deve incidir sobre todas as
cooperativas integrantes do sistema autorizadas a captar depósitos de poupança; e
III - o requerimento de autorização deve ser instruído, adicionalmente, com a
relação de todas as cooperativas de crédito que requerem autorização para captação de
depósitos de poupança no âmbito do SBPE, indicando quais são autorizadas a captar
depósitos de poupança rural.
Art. 3º Não se aplica às cooperativas de crédito o limite estabelecido no art. 1º,
§ 1º, da Resolução nº 3.549, de 27 de março de 2008.
Art. 4º A Resolução nº 4.676, de 31 de julho de 2018, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 2º .....................................................................................
Parágrafo único. Integram o SBPE os bancos múltiplos com carteira de crédito
imobiliário, as caixas econômicas, as sociedades de crédito imobiliário, as associações de
poupança e empréstimo e as cooperativas de crédito autorizadas a captar depósitos de
poupança na forma da regulamentação vigente." (NR)
"Art. 15. ....................................................................................
...................................................................................................
§ 3º Na hipótese de cooperativas de crédito que integrem sistema cooperativo,
a comprovação do cumprimento da exigibilidade de que tratam os incisos I e II do caput,
bem como o recolhimento de que trata o art. 21, é responsabilidade:
I - da cooperativa central de crédito, em sistema de dois níveis;
II - da confederação de crédito, em sistema de três níveis; e
III - do banco cooperativo, em sistema de três níveis no qual a confederação
não seja de crédito.
§ 4º Para efeito do disposto no § 3º, a exigibilidade de aplicação e o
recolhimento de que trata o art. 21 serão apurados considerando os saldos agregados dos
depósitos de poupança e das demais operações ativas e passivas das cooperativas de
crédito pertencentes ao respectivo sistema.
§ 5º A cooperativa central de crédito, a confederação de crédito e o banco
cooperativo devem manter à disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo mínimo de
cinco anos, as informações e documentos necessários à comprovação do cumprimento da
exigibilidade de aplicação." (NR)
Art. 5º A Resolução nº 4.598, de 29 de agosto de 2017, passa a vigorar com a
seguinte alteração:
"Art. 2º A LIG somente pode ser emitida por bancos múltiplos, bancos
comerciais, bancos de investimento, sociedades de crédito, financiamento e investimento,
caixas econômicas, companhias hipotecárias, associações de poupança e empréstimo e
cooperativas de crédito." (NR)
Art. 6º Fica o Banco Central do Brasil autorizado a adotar as medidas
necessárias à execução do disposto nesta Resolução.
Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO
Presidente do Banco Central do Brasil

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE
E TECNOLOGIA
PORTARIA Nº 487, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019
Estabelece medidas acauteladoras visando à
proteção da sociedade e justa concorrência ao setor
produtivo, bem como a prevenção de risco de
solução de continuidade na prestação dos serviços e
das atividades delegados de metrologia legal e
avaliação da conformidade, no âmbito da Rede
Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade - Inmetro
(RBMLQ-I), diante de possível expiração do termo de
delegação celebrado com instituições que a
compõem e dá outras providências.
A PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E
TECNOLOGIA - INMETRO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto na
Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, no Decreto nº 6.275, de 28 de novembro de 2007,
com suas respectivas alterações, e nas Portarias nºs 10, de 17 de janeiro de 2019, do
Ministério da Economia, e 2, de 4 de janeiro de 2017, do então Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços.
Considerando que o Inmetro é o órgão executivo central do Sistema Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, com a finalidade de formular e
executar a política nacional de metrologia, normalização industrial e certificação de
qualidade de produtos industriais;
Considerando que o Inmetro, motivado pela grande extensão territorial do País,
optou por um modelo descentralizado de atuação que ao longo dos anos consolidou-se na
delegação de atividades nas áreas de metrologia legal e avaliação da conformidade a
Institutos de Metrologia e Qualidade, que constituem a Rede Brasileira de Metrologia Legal
e Qualidade - Inmetro (RBMLQ-I);
Considerando que é por meio dos Convênios de Cooperação Técnicoadministrativa celebrados com os Institutos de Pesos e Medidas (IPEM), que o Inmetro
delega as competências para execução de ações envolvendo verificações e inspeções
relativas aos instrumentos de medição, da fiscalização da conformidade dos produtos e do
controle da exatidão das indicações quantitativas dos produtos pré-medidos, de acordo
com a legislação em vigor;
Considerando a possibilidade de inação ou manifestação volitiva negativa de
alguns convenentes, no que tange às tratativas para continuidade convênios anteditos;
Considerando o risco de solução de continuidade, com potencialidade para
proporcionar desequilíbrio irreversível no sistema brasileiro de metrologia, normatização,
qualidade industrial, e certificação de conformidade, diante da possível não continuidade
dos referidos convênios, ocasionados por uma possível não renovação dos instrumentos
citados;
Considerando que, a se confirmar tal decisão, o consumidor e a sociedade em
geral poderão ser expostos à oferta de produtos e serviços não seguros, colocando em
risco a proteção da vida e da saúde humana, a proteção ao meio ambiente e a prevenção
de práticas enganosas de comércio; e
Considerando a necessidade de evitar potenciais danos ao erário, com repasses
transferidos aos entes Estaduais mesmo diante do contingenciamento de recursos
decorrentes da política de austeridade fiscal do Governo Federal, com vistas ao equilíbrio
das contas públicas, resolve:

ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO
Presidente do Banco Central do Brasil
RESOLUÇÃO Nº 4.764, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019
Altera a Resolução nº 4.222, de 23 de maio de 2013, para
ajustar a contribuição adicional das instituições associadas
ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
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 27 de novembro de
2019, com base nos arts. 3º, inciso VI, e 4º, inciso VIII, da referida Lei, e tendo em conta o disposto
no § 1º do art. 28 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, resolveu:
Art. 1º A Resolução nº 4.222, de 23 de maio de 2013, passa a vigorar com a seguinte
alteração:
"Art. 2º-A ................................................................................
§ 1º A contribuição adicional mensal será calculada de acordo com a seguinte fórmula:
INSERIR FORMULA1-RESOLUÇÃO4.764.tiff
em que:
I - CA = Contribuição Adicional;
II - VR = Valor de Referência;
III - PLA = Patrimônio Líquido Ajustado; e
IV - CR = Captações de Referência.
. ...............................................................................................
§ 4º A contribuição adicional deverá ser recolhida a partir de julho de 2020.
§ 5º Aplica-se à contribuição adicional o disposto nos incisos II, III e IV do art. 6º." (NR)
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO
Presidente do Banco Central do Brasil
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