Histórico da edição de normas visando a convergência entre as normas contábeis do Plano
Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF e as Normas
Internacionais de Contabilidade editadas pelo International Accounting Standards Board IASB.
Janeiro de 2008:
Resolução nº 3.533, de 31 de janeiro de 2008 - Estabelece procedimentos para
classificação, registro contábil e divulgação de operações de venda ou de
transferência de ativos financeiros. Este normativo proporciona o alinhamento das
normas nacionais com os procedimentos relativos a dispositivos contidos no IAS 39
– Financial Instruments: Recognition and Measurement.
Resolução nº 3.534, de 31 de janeiro de 2008 - Define termos relacionados aos
instrumentos financeiros, para fins de registro contábil, em alinhamento com o IAS
32 – Financial Instruments: Presentation.
Resolução nº 3.535, de 31 de janeiro de 2008 - Dispõe sobre procedimentos
aplicáveis no reconhecimento, mensuração e divulgação de provisões, contingências
passivas e contingências ativas, convergindo as normas do Sistema Financeiro
Nacional - SFN com as disposições contidas no IAS 37 – Provisions, Contingent
Liabilities and Contingent Assets.
Maio de 2008:
Resolução nº 3565, de 29 de maio de 2008 – Estabelece procedimentos relativos ao
registro contábil de reavaliação de imóveis de uso próprio por parte de instituições
financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil.
Resolução nº 3.566, de 29 de maio de 2008 – Dispõe sobre procedimentos
aplicáveis no reconhecimento, mensuração e divulgação de perdas em relação ao
valor recuperável de ativos.
Junho de 2008
Circular nº 3.386, 3 de junho de 2008 – Estabelece procedimentos relativos ao
registro contábil de reavaliação de imóveis de uso próprio por parte de
administradoras de consórcio.
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Circular nº 3.387, de 3 de junho de 2008 – Dispõe sobre procedimentos aplicáveis
às administradoras de consórcio no reconhecimento, mensuração e divulgação de
perdas em relação ao valor recuperável de ativos.
Agosto de 2008
Resolução nº 3.604, de 29 de agosto de 2008 – Dispõe sobre procedimentos
aplicáveis na elaboração e publicação da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).
Resolução nº 3.605, de 29 de agosto de 2008– Estabelece procedimentos relativos
ao registro contábil das reservas de capital e reservas de lucros, bem como de lucros
ou prejuízos acumulados, por parte de instituições financeiras e demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Setembro de 2008
Resolução nº 3.606, de 11 de setembro de 2008 – Altera o Regulamento anexo à
Resolução nº 3.198, de 2004, que dispõe sobre a prestação de serviços de auditoria
independente para as instituições financeiras, demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil e para as câmaras e prestadores de serviços
de compensação e de liquidação
Resolução nº 3.617, de 30 de setembro de 2008 – Dispõe sobre critérios para
registro contábil de ativos imobilizados e diferidos por parte de instituições
financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil.
Resolução nº 3.619, de 30 de setembro de 2008 – Dispõe sobre critérios aplicáveis
na avaliação de investimentos em coligadas e controladas.
Resolução nº 3.620, de 30 de setembro de 2008 – Estabelece critérios relativos ao
registro contábil de operações de incorporação, fusão e cisão de empresas realizadas
entre partes independentes e vinculadas à efetiva transferência de controle em que
sejam parte instituições financeiras ou demais instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil.
Circular nº 3.404, de 18 de setembro de 2008 – Altera o Regulamento anexo à
Circular nº 3.192, de 2003, que dispõe sobre a prestação de serviços de auditoria
independente para as administradoras de consórcio e respectivos grupos.
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Outubro de 2008
Resolução nº 3.627, de 30 de outubro de 2008 – Faculta a aplicação antecipada de
procedimentos para classificação, registro contábil e divulgação de operações de
venda ou de transferência de ativos financeiros de que trata a Resolução nº 3.533, de
2008.
Novembro de 2008
Resolução nº 3.642, de 26 de novembro de 2008 – Define ativos intangíveis e exclui
do cálculo do limite de aplicação de recursos no Ativo Permanente os valores
decorrentes da aquisição de direitos sobre folhas de pagamento que especifica.
Dezembro de 2008
Resolução nº 3.673, de 26 de dezembro de 2008 – Dispõe sobre a adoção dos
procedimentos de classificação, registro contábil e divulgação das operações de
venda ou de transferência de ativos financeiros de que trata a Resolução nº 3.533, de
2008.
Junho de 2009
Resolução nº 3.750, de 30 de junho de 2009 – Estabelece critérios e condições para
a divulgação, em notas explicativas, de informações sobre partes relacionadas por
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil.
Setembro de 2009
Resolução nº 3.786, de 24 de setembro de 2009 – Dispõe sobre a elaboração e a
divulgação de demonstrações contábeis consolidadas com base no padrão contábil
internacional emitido pelo International Accounting Standards Board (IASB).
Carta-Circular nº 3.414, de 30 de setembro de 2009 – Esclarece acerca da
periodicidade de elaboração e publicação da Demonstração dos Fluxos de Caixa –
DFC.
Outubro de 2009
Resolução nº 3.809, de 28 de outubro de 2009 – Dispõe sobre a adoção dos
procedimentos de classificação, registro contábil e divulgação das operações de
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venda ou de transferência de ativos financeiros de que trata a Resolução nº 3.533, de
31 de janeiro de 2008.
Circular nº 3.472, de 23 de outubro de 2009 – Estabelece condições e
procedimentos para a elaboração e divulgação de demonstrações contábeis
consolidadas com base no padrão contábil internacional emitido pelo International
Accounting Standards Board (IASB).
Dezembro de 2009
Resolução nº 3.823, de 16 de dezembro de 2009 – Dispõe sobre procedimentos
aplicáveis no reconhecimento, mensuração e divulgação de provisões, contingências
passivas e contingências ativas.
Resolução nº 3.825, de 16 de dezembro de 2009 – Revoga a Resolução nº 3.674, de
30 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o tratamento de provisão adicional para
operações de crédito, arrendamento mercantil e outras operações com características
de concessão de crédito.
Fevereiro de 2010
Circular nº 3.484, de 2 de fevereiro de 2010 – Dispõe sobre procedimentos
aplicáveis no reconhecimento, mensuração e divulgação de provisões, contingências
passivas e contingências ativas pelas administradoras de consórcio.
Março de 2010
Carta-circular nº 3.435, de 18 de março de 2010 – Esclarece acerca da elaboração
do balanço de abertura das demonstrações contábeis consolidadas, de acordo com os
pronunciamentos emitidos pelo International Accounting Standards Board
(IASB).
Abril de 2010
Resolução nº 3.853, de 29 de abril de 2010 – Dispõe sobre a elaboração e
divulgação de demonstrações contábeis consolidadas intermediárias com base no
padrão contábil internacional emitido pelo International Accounting Standards
Board (IASB), e dá outras providências.
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Maio de 2010
Carta-Circular nº 3.447, de 12 de maio de 2010 – Esclarece acerca da elaboração e
divulgação de demonstrações contábeis consolidadas intermediárias, de acordo com
os pronunciamentos emitidos pelo International Accounting Standards Board
(IASB).
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