
Em 23 de junho de 2020, o Banco Central do Brasil (“BACEN”) editou a Circular nº 4.028 (“Circular
BACEN nº 4.028”), que regulamenta a compra pelo BACEN de ativos privados em mercados
secundários nacionais no âmbito de mercados financeiros, de capitais e de pagamentos. A Circular
BACEN nº 4.028 é resultado do mandato conferido ao BACEN pela Emenda Constitucional nº 106, de
7 de maio de 2020 (“EC nº 106”), a qual concedeu ao BACEN a permissão de adoção de mecanismo
de política monetária internacionalmente conhecido como quantitative easing. A EC 106 foi objeto de
Newsletter do Stocche Forbes, a qual pode ser acessado aqui.

A justificativa da concessão deste mecanismo ao BACEN, limitada à duração do estado de calamidade
pública nacional decorrente do COVID-19, reside na verificação de elevação generalizada na demanda
por liquidez acompanhada de retração no fluxo regular de recursos ao mercado de capitais,
especialmente em relação ao mercado de dívida privada, decorrente dos efeitos da pandemia.

Conforme esclarecido em voto do Diretor de Política Monetária Bruno Serra Fernandes (que pode ser
acessado aqui), verificou-se ainda resgates elevados de fundos de investimento seguido de vendas
abruptas e em alto montantes de ativos, o que resultou na perda de parâmetros de referência para a
adequada precificação das taxas e dos prêmios de risco de crédito negociados no mercado
secundário, com impacto nas emissões primárias.

Em linha com as principais características já previstas no âmbito da EC nº 106, a Circular BACEN nº
4.028 definiu e especificou os seguintes termos e condições que devem estar presentes nas
operações de compra e de venda de ativos privados emmercados secundaŕios nacionais pelo BACEN:

i. Classificação de risco: os ativos privados deverão ter, no momento da compra pelo BACEN,
classificação em categoria de risco de crédito no mercado local equivalente a BB- ou superior,
conferida pela Fitch Ratings, Standard & Poor’s ou Moody’s;
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https://stoccheforbes.com.br/wp-content/uploads/2020/05/Newsletter_CONGRESSO-NACIONAL-PROMULGA-EMENDA-CONSTITUCIONAL-QUE-INSTITUI-REGIME-EXTRAORDIN%C3%81RIO-FISCAL-E-PERMITE-COMPRA-DE-ATIVOS-NO-MERCADO-SECUND%C3%81RIO-PELO-BACEN-2.pdf
https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadVoto.asp?arquivo=/Votos/BCB/2020164/Voto_do_BC_164_2020.pdf


ii. Preço de referência: os ativos privados deverão apresentar, no
momento da compra pelo BACEN, preço de referência publicado pela
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de
Capitais – ANBIMA ou pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão,
consideradas entidades do mercado financeiro acreditadas pelo
BACEN;

iii. Prazo de vencimento: os ativos privados deverão ter prazo de
vencimento igual ou superior a 12 meses;

iv. Forma escritural e depósito centralizado: os ativos privados
deverão ter sido emitidos de forma escritural e estejam depositados
em depositário central autorizado pelo BACEN ou pela Comissão de
Valores Mobiliários, em consonância com a Lei nº 12.810, de 15 de
maio de 2013;

v. Ônus e gravames e cláusulas de subordinação: os ativos privados
não poderão ser objeto de ônus ou gravames, tampouco poderão
conter cláusulas de subordinação, conversão em ações, repactuação
ou permutação;

vi. Limite de exposição: assim que a carteira de ativos privados do
BACEN atingir a cifra de R$ 1.000.000.000,00, sua composição
deverá seguir estrutura de concentração de acordo com a categoria
de risco de crédito no mercado local dos ativos, composta por quatro
faixas, conforme fórmula prevista na Circular BACEN nº 4.028: (1) até
100% de ativos com risco de crédito equivalente a AAA; (2) até 65%
de ativos com risco de crédito equivalente a AA+, AA ou AA-; (3) até
20% de ativos com risco de crédito equivalente a A+, A ou A-; e (4)
até 20% de ativos com risco de crédito equivalente a BBB+ ou
inferior;

vii. Limite de concentração por emissor e por série: assim que a
carteira de ativos privados do BACEN atingir a cifra de R$
1.000.000.000,00, a carteira de ativos privados do BACEN deverá
observar o limite de 7,5% de concentração por emissor, conforme
fórmula prevista na Circular BACEN nº 4.028. Adicionalmente, desde
seu início, a carteira de ativos privados do BACEN deverá observar o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) de concentração por série de
ativo, em relação ao montante total da referida série em mercado,
conforme fórmula prevista na Circular BACEN nº 4.028; e

viii. Prioridade às micro, pequenas e médias empresas: os ativos de
micro, pequenas e médias empresas gozarão de prioridade no âmbito
do programa de aquisições, ampliando-se, em relação a elas, o limite
de concentração por série do ativo, em relação ao montante total da
referida série em mercado, para até 35%, e não se aplicando os limites
de concentração, em carteira, por categoria de risco de crédito dos
ativos, conforme mencionado acima.

A Circular BACEN nº 4.028 entrou em vigor na data de sua publicação,
realizada em 24 de junho de 2020, e pode ser acessada aqui.
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https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/51072/Circ_4028_v1_O.pdf
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