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PORTARIA No- 370, DE 29 DE JUNHO DE 2009

O SECRETÁRIO ADJUNTO DO TESOURO NACIONAL,
no uso das atribuições que lhe conferem a Portaria MF nº 183, de 31
de julho de 2003, e a Portaria STN nº 143, de 12 de março de 2004,
e tendo em vista as condições gerais de oferta de títulos públicos
previstas na Portaria STN n° 410, de 04 de agosto de 2003, re-
solve:

Art. 1º Autorizar a emissão de Letras do Tesouro Nacional -
LTN, a serem colocadas na carteira de títulos do Tesouro Nacional,

destinadas à oferta pública para pessoas físicas pela Internet (TE-
SOURO DIRETO), observadas as seguintes condições:

Título Data de
Emissão

Data do
Ve n c i m e n t o

Quantidade Data-base Valor Nominal
na data-base

(em R$)

Taxa de
Juros
(a.a.)

LT N 29.06.2009 01.01.2012 100.000 Não há Não há Não há

Art. 2º As características de rendimento, atualização do valor
nominal, pagamento de principal e de juros e modalidade obedecerão
àquelas definidas no Decreto nº 3.859, de 4 de julho de 2001.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

PAULO FONTOURA VALLE

BANCO CENTRAL DO BRASIL

RESOLUÇÃO Nº 3.743, DE 29 DE JUNHO DE 2009

Define a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP) para o terceiro trimestre de 2009.

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 29 de
junho de 2009, com base nas disposições da Lei nº 9.365, de 16 de
dezembro de 1996, com as alterações introduzidas pela Lei nº 10.183,
de 12 de fevereiro de 2001, resolveu:

Art. 1º É fixada em 6% a.a. (seis por cento ao ano) a Taxa de
Juros de Longo Prazo (TJLP) a vigorar no período de 1º de julho a 30
de setembro de 2009, inclusive.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 3º Fica revogada, a partir de 1º de julho de 2009, a
Resolução nº 3.698, de 26 de março de 2009.

HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente

DIRETORIA COLEGIADA

CIRCULAR Nº 3.456, DE 29 DE JUNHO DE 2009

Prorroga o prazo de que trata o inciso II do
§ 1º do art. 3º da Circular nº 3.427, de 19
de dezembro de 2008.

A Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil, em sessão
extraordinária realizada em 29 de junho de 2009, com base no art. 10,
incisos III e IV, da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, com a
redação que lhe foi dada pelos arts. 19 e 20 da Lei nº 7.730, de 31 de
janeiro de 1989, no art. 11, inciso III, da Lei nº 4.595, de 1964, e na
Resolução nº 1.857, de 15 de agosto de 1991, decidiu:

Art. 1º O inciso II do § 1º do art. 3º da Circular nº 3.427, de
19 de dezembro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3º .....................................................................................
§ 1º ...........................................................................................
II - podem ser objeto de dedução somente as aquisições e os

depósitos interfinanceiros realizados até 30 de setembro de 2009."
(NR)

Art. 2º Fica revogada a Circular nº 3.447, de 26 de março de
2009.

Art. 3º Esta circular entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MÁRIO MAGALHÃES CARVALHO MESQUITA
Diretor

COMITÊ DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS
MERCADOS FINANCEIRO, DE CAPITAIS, DE

SEGUROS, DE PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO

DELIBERAÇÃO Nº 7, DE 19 DE JUNHO DE 2009

Estabelece orientação a respeito da edição,
no âmbito das respectivas competências, de
normas relativas ao cumprimento, pelas
instituições supervisionadas, do dever de
verificação da adequação do produto ou
serviço financeiro às necessidades, interes-
ses e objetivos dos clientes ou participantes
de planos de benefícios.

O Comitê de Regulação e Fiscalização dos Mercados Fi-
nanceiro, de Capitais, de Seguros, de Previdência e Capitalização -
Coremec torna público que, em sessão realizada em 19 de junho de
2009, com base no art. 3º, inciso I e II, do Decreto nº 5.685, de 25 de
janeiro de 2006, decidiu:

Art. 1º Recomenda-se às entidades e aos órgãos integrantes
do Coremec, no âmbito das respectivas competências, a edição ou,
conforme o caso, a adoção das medidas cabíveis para a edição de
normas relativas ao dever de verificação da adequação, pelas en-
tidades supervisionadas, dos produtos e serviços ofertados ou re-
comendados às necessidades, interesses e objetivos dos clientes ou
participantes de planos de benefícios.

Art. 2º As normas a que se refere o art. 1º devem incluir a
adoção, por parte das instituições supervisionadas, de procedimentos
que permitam:

I - a aferição do perfil dos clientes ou participantes de planos
de benefícios, compreendendo sua situação financeira, seu conhe-
cimento ou experiência dos produtos e serviços ofertados ou re-
comendados pelas instituições supervisionadas e os objetivos pre-
tendidos na aquisição ou contratação;

II - a verificação da adequação dos produtos e serviços
ofertados ou recomendados ao perfil dos clientes ou participantes de
planos de benefícios e aos seus objetivos;

III - a atualização das informações obtidas dos clientes ou
participantes de planos de benefícios, em periodicidade adequada à
natureza dos produtos e serviços adquiridos ou contratados;

IV - a identificação de divergências entre o perfil dos clien-
tes ou participantes de planos de benefícios e os produtos ou serviços
adquiridos ou contratados; e

V - a tomada de providências, quando cabíveis, para lidar
com as divergências entre o perfil dos clientes ou participantes de
planos de benefícios e os produtos ou serviços.

Parágrafo único. As instituições supervisionadas devem man-
ter os controles internos adequados para a verificação da efetividade
dos procedimentos mencionados neste artigo.

Art. 3º Para a adoção das normas a que se refere o art. 2º
desta Deliberação pelas instituições supervisionadas, recomenda-se
que as entidades integrantes do Coremec fixem prazos adequados,
consoante a área supervisionada.

§ 1º As entidades e o os órgãos integrantes do Coremec
priorizarão o estabelecimento de regras de adequação em relação aos
produtos e serviços ofertados ou recomendados pelas entidades su-
pervisionadas que possam ser caracterizados como investimentos e
aplicações financeiras.

§ 2º A implementação de regras de adequação para os pro-
dutos e serviços não mencionados no § 1º seguirão os critérios de
conveniência e oportunidade.

Art. 4º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua
publicação.

RICARDO PENA PINHEIRO
Presidente do Comitê

DELIBERAÇÃO Nº 8, DE 19 DE JUNHO DE 2009

Dispõe sobre a constituição de Grupo de
Trabalho com o propósito de coordenar os
atos necessários à instituição da Estratégia
Nacional de Educação Financeira.

O Comitê de Regulação e Fiscalização dos Mercados Fi-
nanceiro, de Capitais, de Seguros, de Previdência e Capitalização -
Coremec torna público que, em sessão realizada em 19 de junho de
2009, com base no art. 2°, §7°, do Decreto nº 5.685, de 25 de janeiro
de 2006, decidiu:

Art. 1º Fica aprovada a criação de um Grupo de Trabalho -
GT a fim de coordenar as ações necessárias à instituição da Es-

tratégia Nacional de Educação Financeira - ENEF.
§ 1º O Grupo de Trabalho terá 6 (seis) meses contados da

data de sua instalação para realizar as atividades descritas no art.
5º.

§ 2º O Grupo de Trabalho será extinto, antecipadamente,
com a edição do ato normativo que instituir a ENEF.

Art. 2º Cada entidade e órgão integrante do Coremec in-
dicará à Secretaria Executiva do Comitê, no prazo de 5 (cinco) dias a
contar da publicação desta Deliberação, um membro titular e um
membro suplente para compor o Grupo de Trabalho.

§ 1º Considerar-se-á instalado o Grupo de Trabalho na data
em que ocorrer sua primeira reunião, a ser convocada pelo seu co-
ordenador, conforme definido no caput do art. 5º.

§ 2º Nos termos do art. 2º, §6º, do Decreto nº 5.685, de
2006, poderão participar do Grupo de Trabalho, na condição de mem-
bros auxiliares, representantes de outras entidades, públicas ou pri-
vadas.

Art. 3º Caberá ao Grupo de Trabalho estabelecer as regras de
seu funcionamento e a periodicidade de suas reuniões, podendo de-
liberar alterações na composição de membros auxiliares, por qualquer
motivo relevante.

Art. 4º O GT deverá utilizar a estrutura das entidades e órgão
integrantes do Coremec.

Art. 5º O GT, sob a coordenação geral da SUSEP, executará
as seguintes atividades, na forma abaixo indicada:

a) Ato normativo: sob a coordenação da SPC, que deverá
diligenciar para a edição do ato normativo que instituirá a ENEF, com
o envolvimento dos Ministérios, órgãos e entidades pertinentes;

b) Governança: sob a coordenação da SPC, que deverá ava-
liar alternativas de parceria para a execução da ENEF;

c) Educação Financeira na Escola: sob a coordenação da
CVM, que deverá dar continuidade às ações em andamento visando
ao desenvolvimento, no âmbito de um grupo de apoio pedagógico,
das situações didáticas a serem utilizadas em projeto piloto;

d) Educação Financeira para Adultos: sob a coordenação do
Banco Central do Brasil, que deverá dar continuidade aos contatos
com os Ministérios da Defesa, da Justiça, do Desenvolvimento Social,
dentre outros; e

e) Audiência Restrita da Proposta de ENEF: sob a coor-
denação da SUSEP, que deverá reunir as sugestões de alteração da
proposta, encaminhadas pelas entidades mencionadas no §2º do art. 2º
da presente Deliberação, e apresentá-las ao COREMEC.

Art. 6º O GT poderá buscar apoios institucionais, nacionais e
estrangeiros, de governos ou organismos internacionais, que possam
contribuir para a realização de iniciativas da ENEF.

Art. 7º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua
publicação.

RICARDO PENA PINHEIRO
Presidente do Comitê

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CIRCULAR No- 385, DE 29 DE JUNHO DE 2009

Dispõe sobre alterações das Normas Con-
tábeis a serem observadas pelas sociedades
seguradoras, resseguradoras, sociedades de
capitalização e entidades abertas de previ-
dência complementar, instituídas pela Re-
solução CNSP No 86, de 3 de setembro de
2002.

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE
SEGUROS PRIVADOS - SUSEP, na forma prevista no art. 36, alí-
neas "b", "c" e "h", do Decreto-Lei No 73, de 21 de novembro de
1966, no uso da competência que lhe foi delegada nos termos do art.
74 da Lei Complementar No 109, de 29 de maio de 2001, do art. 3o,
§ 2o do Decreto-Lei No 261, de 28 de fevereiro de 1967, e do art. 2o

da Lei Complementar No 126, de 15 de janeiro de 2007, c/c art. 2o da
Resolução CNSP No 86, de 3 de setembro de 2002, e considerando o
que consta do Processo SUSEP no 15414.001417/2009-41, resolve:

Art. 1o Alterar, nos anexos I, II, e III, aprovados pela Re-
solução CNSP No 86, de 3 de setembro de 2002, os itens apre-
sentados, respectivamente, nos anexos I, II e III a esta Circular.

Art. 2o Esta Circular entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

O anexo desta Circular encontra-se à disposição dos in-
teressados no site www.susep.gov.br ou no Centro de Documentação
(CEDOC), localizado na Rua Buenos Aires, 256 - térreo - Centro -
Rio de Janeiro - RJ.

ARMANDO VERGILIO DOS SANTOS JÚNIOR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VICE-PRESIDÊNCIA DE FUNDOS

DE GOVERNO E LOTERIAS

CIRCULAR Nº 478, DE 26 DE JUNHO DE 2009

Disciplina as condições para o parcelamen-
to de débito de contribuição devida ao Fun-
do de Garantia por Tempo de Serviço -
FGTS inscrito ou não em Dívida Ativa,
ajuizada ou não, de acordo com as dis-
posições da Lei nº 11.345, de 14 de se-
tembro de 2006, alterada pela Lei nº
11.941, de 28 de maio de 2009 e pela Lei
nº 11.945, de 4 de junho de 2009.

A Caixa Econômica Federal - CAIXA, no papel de Agente
Operador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 7º, inciso II, da Lei
nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e de acordo com o Regulamento
Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684, de 8 de
novembro de 1990, e alterado pelo Decreto nº 1.522, de 13 de junho
de 1995, baixa instrução disciplinando procedimentos para parce-
lamento de débito de contribuição devida ao FGTS, em cumprimento
às disposições da Lei nº 11.345, de 14 de setembro de 2006, pu-
blicada no DOU em 15 de setembro de 2006, regulamentada pelo
Decreto nº. 6.187, de 14 de agosto de 2007, publicado no DOU em
15 de agosto de 2007, Lei nº 11.941, de 28 de maio de 2009,
publicada no DOU em 28 de maio de 2009 e Lei nº 11.945, de 4 de
junho de 2009, publicada no DOU em 5 de junho de 2009.

1 O prazo para protocolar o pedido de parcelamento de que
trata a Circular CAIXA 408, de 20 de agosto de 2007, foi reaberto
em: 180 dias contados de 28 de maio de 2009, data da publicação no
DOU da Lei nº 11.941, findando em 23 de novembro de 2009, para
as seguintes entidades: - Santas Casas de Misericórdia conveniadas
com o Sistema Único de Saúde há pelo menos 10 anos da publicação
no DOU da Lei nº 11.345; - Entidades de Saúde de Reabilitação
Física de portadores de deficiência sem fins econômicos, conveniadas
com o Sistema Único de Saúde há pelo menos 10 anos da publicação
no DOU da Lei nº 11.345; - Clubes Sociais sem fins econômicos que
comprovem, mediante apresentação de Certidão expedida pela Con-
federação Brasileira de Clubes, a participação em competições ofi-
ciais em ao menos 3 modalidades esportivas distintas. 60 dias con-
tados de 5 de junho de 2009, data da publicação no DOU da Lei nº
11.945, findando em 3 de agosto de 2009, para as entidades des-
portivas da modalidade futebol.

1.1 A alternativa de parcelamento de que trata a Circular
CAIXA 408, de 20 de agosto de 2007, alcança as contribuições ao
FGTS vencidas até 15 de agosto de 2007.




