Listagem com os atos normativos do BCB vigentes, em cumprimento ao art. 12 do Decreto nº 10.139, de 2019, com redação dada pelo
Decreto nº 10.310, de 2020 (atualização em 28/7/2020)
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Data
Ementa
28/07/2020 Altera dispositivos do Regulamento Anexo à Circular nº 3.057, de 31 de agosto de 2001, do
Regulamento do Sistema de Transferência de Reservas (STR), anexo à Circular nº 3.100, de 28 de
março de 2002, da Circular nº 3.438, de 2 de março de 2009, da Circular nº 3.489, de 18 de março
de 2010, da Circular nº 3.704, de 24 de abril de 2014, e da Circular nº 3.917, de 22 de novembro de
2018, em razão da implantação do Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI).
24/07/2020 Estabelece procedimentos relativos ao envio de documentos e informações, de respostas a
exigências e de interposição de recursos, à formalização de exigências, à comunicação da decisão
e às demais comunicações relacionadas com a instrução e com o exame de processos de
autorização conduzidos pelo Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf), e dá
outras providências.
23/07/2020 Altera a Carta Circular nº 3.605, de 3 de julho de 2013, que altera e consolida os procedimentos a
serem observados no registro dos pacotes de serviços tarifados e os respectivos valores, de que
trata a Circular nº 3.512, de 25 de novembro de 2010.
22/07/2020 Altera o Leiaute e as Instruções de Preenchimento do documento 3040 ‐ Dados de Risco de
Crédito, do Sistema de Informações de Créditos (SCR), de que tratam a Circular nº 3.870, de 19 de
dezembro de 2017, e a Carta Circular nº 3.869, de 19 de março de 2018, tendo em vista as
medidas adotadas para o combate dos efeitos da pandemia de Coronavírus na economia.
21/07/2020 Cria e altera rubricas contábeis no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional
para registro de créditos tributários e para controle de operações contratadas no âmbito do
Programa de Capital de Giro para Preservação de Empresas (CGPE).
16/07/2020 Altera a Carta Circular nº 4.056, de 25 de maio de 2020, que estabelece os procedimentos
necessários para a adesão ao arranjo de pagamentos instantâneos (PIX), desde o seu lançamento.
15/07/2020 Altera a Circular nº 4.032, de 23 de junho de 2020, que dispõe sobre a estrutura inicial responsável
pela governança do processo de implementação no País do Sistema Financeiro Aberto (Open
Banking).
15/07/2020 Dispõe sobre o exercício da atividade de escrituração de Cédula de Crédito Bancário e de Cédula
de Crédito Rural por instituições financeiras e altera a Circular nº 3.616, de 30 de novembro de
2012.
08/07/2020 Altera a Carta Circular nº 4.060, de 23 de junho de 2020.
08/07/2020 Altera o leiaute do documento Relatório de Pilar 3, de que tratam a Circular nº 3.930, de 14 de
fevereiro de 2019 e a Carta Circular nº 3.936, de 26 de fevereiro de 2019.
02/07/2020 Altera a Carta Circular nº 4.060, de 23 de junho de 2020.
01/07/2020 Altera a Circular nº 3.975, de 8 de janeiro de 2020, que institui o recolhimento compulsório sobre
recursos de depósitos de poupança, para modificar a regra de remuneração do saldo de
encerramento diário da conta de recolhimento correspondente a cada modalidade de depósito de
poupança e para incluir dedução de exigibilidade de saldo de repasses interfinanceiros de bancos
cooperativos a cooperativas singulares destinados à concessão de financiamento de capital de
giro.
01/07/2020 Divulga relação das instituições financeiras pertencentes ao "Grupo A" e ao "Grupo B", para fins
do recolhimento compulsório sobre recursos à vista.
30/06/2020 Cria rubrica contábil no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional para
controle de saldo de crédito tributário.
30/06/2020 Altera o Leiaute e as Instruções de preenchimento do documento de código 2061 ‐ Demonstrativo
de Limites Operacionais (DLO), de que trata a Carta Circular nº 3.663, de 27 de junho de 2014.
29/06/2020 Altera o Leiaute e as Instruções de Preenchimento do documento 3040 ‐ Dados de Risco de
Crédito, do Sistema de Informações de Créditos (SCR), de que tratam a Circular nº 3.870, de 19 de
dezembro de 2017, e a Carta Circular nº 3.869, de 19 de março de 2018.
29/06/2020 Altera a Circular nº 3.809, de 25 de agosto de 2016, que estabelece os procedimentos para o
reconhecimento de instrumentos mitigadores no 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.
26/06/2020 Altera o percentual máximo da remuneração da Instituição Custodiante.
24/06/2020 Altera a Circular nº 3.975, de 8 de janeiro de 2020, que institui o recolhimento compulsório sobre
recursos de depósitos de poupança, para estabelecer deduções de exigibilidade de saldo de
operações de crédito para financiamento de capital de giro e de saldo de aplicações em Depósitos
a Prazo com Garantia Especial (DPGE) de instituições não pertencentes ao mesmo conglomerado.
23/06/2020 Dispõe sobre a estrutura inicial responsável pela governança do processo de implementação no
País do Sistema Financeiro Aberto (Open Banking).
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23/06/2020 Altera a Circular nº 3.682, de 4 de novembro de 2013, para dispor sobre condições para que
arranjos de pagamento passem a integrar o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) em razão do
risco ao normal funcionamento das transações de pagamentos de varejo.
23/06/2020 Divulga procedimentos a respeito da prestação de informações de que trata a Circular nº 3.975, de
8 de janeiro de 2020.
23/06/2020 Altera a Circular nº 3.809, de 25 de agosto de 2016, que estabelece os procedimentos para o
reconhecimento de instrumentos mitigadores no 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.
23/06/2020 Dispõe sobre as operações de compra e de venda de ativos privados em mercados secundários
nacionais pelo Banco Central do Brasil.
12/06/2020 Institui o Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) e a Conta Pagamentos Instantâneos (Conta PI)
e aprova seu regulamento.
10/06/2020 Altera a Circular nº 3.809, de 25 de agosto de 2016, que estabelece os procedimentos para o
reconhecimento de instrumentos mitigadores no 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.
10/06/2020 Altera a Circular nº 3.691, de 16 de dezembro de 2013, em relação à divulgação da taxa Libor pelo
Banco Central do Brasil.
09/06/2020 Altera a entrada em vigor da Carta Circular nº 3.989, de 6 de dezembro de 2019, em função dos
impactos da Covid‐19 na economia.
03/06/2020 Altera a Circular nº 3.929, de 13 de fevereiro de 2019, que altera e consolida as normas relativas à
apuração da base de cálculo e ao recolhimento das contribuições das instituições associadas ao
Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
03/06/2020 Altera a Circular nº 3.644, de 4 de março de 2013, relativa ao procedimento para cálculo do
requerimento de capital das exposições sujeitas a risco de crédito mediante abordagem
padronizada (RWACPAD).
03/06/2020 Dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em
conta de pagamentos pré‐paga.
28/05/2020 Altera a Carta Circular nº 4.024, de 9 de abril de 2020, que estabelece procedimentos para
verificação dos critérios de elegibilidade das garantias vinculadas para a Linha Temporária Especial
de Liquidez via emissão de Letra Financeira com garantia em ativos financeiros ou valores
mobiliários (LTEL‐LFG) de que tratam a Resolução nº 4.795, de 2 de abril de 2020, e a Circular nº
3.996, de 6 de abril de 2020.
26/05/2020 Altera a Circular nº 3.996, de 6 de abril de 2020, que dispõe sobre as operações de empréstimo
por meio de Linha Temporária Especial de Liquidez para aquisição de Letra Financeira com
garantia em ativos financeiros ou valores mobiliários (LTEL‐LFG), de que trata a Resolução nº
4.795, de 2 de abril de 2020.
25/05/2020 Estabelece os procedimentos necessários para a adesão ao arranjo de pagamentos instantâneos
(PIX), desde o seu lançamento.
25/05/2020 Estabelece os procedimentos e o cronograma dos testes da etapa formal de homologação para o
credenciamento dos participantes diretos no ambiente de produção do Sistema de Pagamentos
Instantâneos (SPI) para o início de funcionamento do sistema.
25/05/2020 Divulga procedimentos para a instrução de pedidos de autorização para captação de depósitos de
poupança rural, por parte das cooperativas de crédito, nos termos da Resolução nº 4.716, de 25 de
abril de 2019, e da Resolução nº 4.772, de 19 de dezembro de 2019.
22/05/2020 Dispensa de autorização prévia do Banco Central do Brasil alterações de regulamentos de arranjos
de pagamentos promovidas visando a realizar transações de pagamento relacionadas com contas
do tipo poupança social digital de que trata a Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, e impõe limites
às tarifas aplicáveis a essas transações em arranjos de pagamento na modalidade "compra" e dá
outras providências.
22/05/2020 Altera o Anexo II à Carta Circular nº 3.611, de 2 de setembro de 2013, que divulga os títulos e
subtítulos do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif), utilizados
como base de cálculo das contribuições ordinárias e especiais das instituições associadas ao Fundo
Garantidor de Crédito (FGC).
20/05/2020 Dispõe sobre o departamento competente para recepcionar a documentação e analisar os atos de
concentração de que trata a Circular nº 3.590, de 26 de abril de 2012.
14/05/2020 Dispõe sobre a remessa de demonstrações financeiras individuais e consolidadas, anuais,
semestrais e intermediárias, em forma de dados abertos, para fins de constituição da Central de
Demonstrações Financeiras do Sistema Financeiro Nacional, de que trata a Circular nº 3.964, de 25
de setembro de 2019 e a Carta Circular nº 3.981, de 25 de outubro de 2019.
13/05/2020 Altera as Circulares ns. 3.690 e 3.691, ambas de 16 de dezembro de 2013, para regulamentar a
Resolução nº 4.808, de 30 de abril de 2020, que dispõe sobre as operações de câmbio para a
alienação de moeda estrangeira em espécie apreendida de que trata o § 1º do art. 60‐A da Lei nº
11.343, de 23 de agosto de 2006.
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13/05/2020 Altera a Circular nº 3.691, de 16 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o mercado de câmbio,
para aprimorar dispositivos relativos a operações que podem ser realizadas por instituições
autorizadas a operar no mercado de câmbio e a correspondentes em operações de câmbio.
13/05/2020 Cria rubricas contábeis no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional para
registro dos Depósitos Interfinanceiros a Prazo com Garantia Especial (DPGE), das operações
referentes à Linha Temporária Especial de Liquidez (LTEL) e à Linha Temporária Especial de
Liquidez para aquisição de Letra Financeira com garantia em ativos financeiros ou valores
mobiliários (LTEL‐LFG).
08/05/2020 Altera o Leiaute e as Instruções de Preenchimento do documento 3040 ‐ Dados de Risco de
Crédito, do Sistema de Informações de Créditos (SCR), de que tratam a Circular nº 3.870, de 19 de
dezembro de 2017, e a Carta Circular nº 3.869, de 19 de março de 2018.
08/05/2020 Altera o Documento 6 (Demonstrativo das Exigibilidades e das Aplicações de Crédito Rural)do
Manual de Crédito Rural (MCR).
08/05/2020 Altera parâmetros para o cálculo e a cobrança de custo financeiro das instituições financeiras que
apresentarem deficiência nas exigibilidades de direcionamento de recursos para o crédito rural, de
que trata a Seção 8 (Cálculo e Cobrança de Custo Financeiro por Deficiência no Cumprimento das
Exigibilidades) do Capítulo 6 (Recursos) do Manual de Crédito Rural (MCR).
08/05/2020 Revoga a Carta Circular nº 3.637, de 17 de março de 2014, que divulga procedimentos para
remessa das informações relativas às contas simplificadas.
06/05/2020 Estabelece procedimentos para a atualização e para a solicitação de desconstituição de gravames
sobre ativos financeiros e valores mobiliários relativos à Linha Temporária Especial de Liquidez via
emissão de Letra Financeira com garantia (LTEL‐LFG) de que tratam a Resolução nº 4.795, de 2 de
abril de 2020, e a Circular nº 3.996, de 6 de abril de 2020.
06/05/2020 Altera o Leiaute e as Instruções de preenchimento do documento de código 2061 ‐ Demonstrativo
de Limites Operacionais (DLO), de que trata a Carta Circular nº 3.663, de 27 de junho de 2014.
05/05/2020 Altera a redação da Carta Circular nº 4.031, de 17 de abril de 2020, que altera o Leiaute e as
Instruções de Preenchimento do documento 3040 ‐ Dados de Risco de Crédito, do Sistema de
Informações de Créditos (SCR), de que tratam a Circular nº 3.870, de 19 de dezembro de 2017, e a
Carta Circular nº 3.869, de 19 de março de 2018.
05/05/2020 Altera a Carta Circular nº 4.024, de 9 de abril de 2020, que estabelece procedimentos para
verificação dos critérios de elegibilidade das garantias vinculadas para a Linha Temporária Especial
de Liquidez via emissão de Letra Financeira com garantia em ativos financeiros ou valores
mobiliários (LTEL‐LFG) de que tratam a Resolução nº 4.795, de 2 de abril de 2020, e a Circular nº
3.996, de 6 de abril de 2020.
04/05/2020 Dispõe sobre a atividade de escrituração de duplicata escritural, sobre o sistema eletrônico de
escrituração gerido por entidade autorizada a exercer essa atividade e sobre o registro ou o
depósito centralizado e a negociação desses títulos de crédito.
04/05/2020 Dispõe sobre o escopo de dados e serviços do Sistema Financeiro Aberto (Open Banking).
30/04/2020 Altera a data de entrada em vigor de dispositivos da Circular nº 3.952, de 27 de junho de 2019,
que dispõe sobre o registro de recebíveis decorrentes de transações no âmbito de arranjo de
pagamento baseado em conta pós‐paga e de depósito à vista integrante do Sistema de
Pagamentos Brasileiro.
30/04/2020 Divulga procedimentos a serem observados para a emissão da Letra Financeira Garantida e
apresenta metodologia de cálculo do saldo devedor das operações de empréstimo por meio da
Linha Temporária Especial de Liquidez para aquisição de Letra Financeira com garantia em ativos
financeiros ou valores mobiliários (LTEL‐LFG), de que tratam a Resolução nº 4.795, de 2 de abril de
2020 e a Circular nº 3.996, de 6 de abril de 2020.
29/04/2020 Revoga a Carta Circular nº 3.001, de 11 de abril de 2002.
29/04/2020 Dá nova redação à Carta Circular nº 3.967, de 2 de agosto de 2019, que estabelece procedimentos
para remessa de informações sobre cotistas de fundos de investimento, em função dos impactos
da Covid‐19 na economia.
29/04/2020 Altera a Carta Circular nº 4.024, de 9 de abril de 2020, que estabelece procedimentos para
verificação dos critérios de elegibilidade das garantias vinculadas para a Linha Temporária Especial
de Liquidez via emissão de Letra Financeira com garantia em ativos financeiros ou valores
mobiliários (LTEL‐LFG) de que tratam a Resolução nº 4.795, de 2 de abril de 2020, e a Circular nº
3.996, de 6 de abril de 2020.
29/04/2020 Estabelece procedimentos relativos ao envio de documentos de instrução por meio do Protocolo
Digital, à solicitação de informações, à formalização de exigências, à comunicação da decisão e às
demais comunicações relacionadas com a instrução e com o exame de processos de autorização
conduzidos pelo Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf) e à suspensão do
envio dos atos societários autenticados às instituições requerentes.
28/04/2020 Altera a Circular nº 3.590, de 26 de abril de 2012, que dispõe sobre a análise de atos de
concentração no Sistema Financeiro Nacional pelo Banco Central do Brasil.
28/04/2020 Altera, em função dos impactos da Covid‐19 na economia, a data de disponibilização ao Banco
Central do Brasil dos relatórios anuais relativos ao Processo Interno de Avaliação da Adequação de
Capital (Icaap) e ao Processo Interno Simplificado de Avaliação da Adequação de Capital
(IcaapSimp) com data‐base de 31 de dezembro de 2019, de que trata a Circular nº 3.846, de 13 de
setembro de 2017.
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28/04/2020 Altera a Circular nº 3.996, de 6 de abril de 2020, que dispõe sobre as operações de empréstimo
por meio de Linha Temporária Especial de Liquidez para aquisição de Letra Financeira com
garantia em ativos financeiros ou valores mobiliários (LTEL‐LFG), de que trata a Resolução nº
4.795, de 2 de abril de 2020.
28/04/2020 Altera as datas‐limites para remessa ao Banco Central do Brasil dos documentos 2060 ‐
Demonstrativo de Risco de Mercado (DRM) e 2061 ‐ Demonstrativo de Limites Operacionais (DLO)
e posterga o prazo para início da remessa dos documentos relativos a informações sobre cotistas
de fundos de investimento, de que trata a Circular nº 3.945, de 12 de junho de 2019, em função
dos impactos da Covid‐19 na economia.
28/04/2020 Estabelece normas especiais sobre a disponibilização ao cliente de cheque devolvido, enquanto
perdurar a situação de risco à saúde pública decorrente do novo Coronavírus (Covid‐19).
28/04/2020 Dispõe sobre medidas temporárias e em caráter de excepcionalidade aplicáveis à constituição e ao
funcionamento de grupos de consórcio em decorrência da pandemia de Covid‐19 e altera a
Circular nº 3.432, de 3 de fevereiro de 2009.
27/04/2020 Altera a data de entrada em vigor da Carta Circular nº 4.001, de 29 de janeiro de 2020, que divulga
relação de operações e situações que podem configurar indícios de ocorrência dos crimes de
"lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, de que trata a Lei nº 9.613, de 3 de março de
1998, e de financiamento ao terrorismo, previstos na Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016,
passíveis de comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
24/04/2020 Altera a Circular 3.996, de 6 de abril de 2020, que dispõe sobre as operações de empréstimo por
meio de Linha Temporária Especial de Liquidez para aquisição de Letra Financeira com garantia em
ativos financeiros ou valores mobiliários (LTEL‐LFG), de que trata a Resolução nº 4.795, de 2 de
abril de 2020.
24/04/2020 Altera o Leiaute e as Instruções de preenchimento do documento de código 2061 ‐ Demonstrativo
de Limites Operacionais (DLO), de que trata a Carta Circular nº 3.663, de 27 de junho de 2014.
24/04/2020 Altera o leiaute e as instruções de preenchimento do documento Relatório de Pilar 3, de que trata
a Circular nº 3.930, de 14 de fevereiro de 2019 e a Carta Circular nº 3.936, de 26 de fevereiro de
2019.
22/04/2020 Altera as Circulares ns. 3.644, de 4 de março de 2013, e 3.748, de 27 de fevereiro de 2015, relativas
ao procedimento para cálculo do requerimento de capital das exposições sujeitas a risco de
crédito sujeitas ao cálculo do requerimento de capital mediante abordagem padronizada
(RWACPAD) e à metodologia de apuração da Razão de Alavancagem, respectivamente.
22/04/2020 Altera, em função dos impactos da Covid‐19 na economia, as datas‐limites para a remessa ao
Banco Central do Brasil dos documentos 3040 ‐ Dados de Risco de Crédito, 3050 ‐ Estatísticas
Agregadas de Crédito e de Arrendamento Mercantil e 5300 ‐ Informações sobre Relacionamentos
de Cooperativa.
17/04/2020 Altera a Carta Circular nº 4.024, de 9 de abril de 2020, que estabelece procedimentos para
verificação dos critérios de elegibilidade das garantias vinculadas para a Linha Temporária Especial
de Liquidez via emissão de Letra Financeira com garantia em ativos financeiros ou valores
mobiliários (LTEL‐LFG) de que tratam a Resolução nº 4.795, de 2 de abril de 2020, e a Circular nº
3.996, de 6 de abril de 2020.
17/04/2020 Estabelece procedimentos quanto aos eventos de competência do Departamento de
Monitoramento do Sistema Financeiro (Desig), referidos nos artigos 5º e 20 da Circular nº 3.996,
de 6 de abril de 2020, relativos à Linha Temporária Especial de Liquidez via emissão de Letra
Financeira com garantia em ativos financeiros ou valores mobiliários (LTEL‐LFG), de que trata a
Resolução nº 4.795, de 2 de abril de 2020.
17/04/2020 Altera o Leiaute e as Instruções de Preenchimento do documento 3040 ‐ Dados de Risco de
Crédito, do Sistema de Informações de Créditos (SCR), de que tratam a Circular nº 3.870, de 19 de
dezembro de 2017, e a Carta Circular nº 3.869, de 19 de março de 2018.
16/04/2020 Altera a data de entrada em vigor da Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020, que dispõe sobre
a política, os procedimentos e os controles internos a serem adotados pelas instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil visando à prevenção da utilização do sistema
financeiro para a prática dos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, de que
trata a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, e de financiamento do terrorismo, previsto na Lei nº
13.260, de 16 de março de 2016.
16/04/2020 Altera a Circular nº 3.996, de 6 de abril de 2020, que dispõe sobre as operações de empréstimo
por meio de Linha Temporária Especial de Liquidez para aquisição de Letra Financeira com
garantia em ativos financeiros ou valores mobiliários (LTEL‐LFG), de que trata a Resolução nº
4.795, de 2 de abril de 2020.
16/04/2020 Altera a Circular nº 3.691, de 16 de dezembro de 2013, que regulamenta a Resolução nº 3.568, de
29 de maio de 2008, que dispõe sobre o mercado de câmbio e dá outras providências, para
promover ajustes em prazos referentes a operações no mercado de câmbio.
16/04/2020 Altera a Circular nº 3.930, de 14 de fevereiro de 2019, que dispõe sobre a divulgação do Relatório
de Pilar 3.
15/04/2020 Altera o Leiaute e as Instruções de preenchimento do documento de código 2061 ‐ Demonstrativo
de Limites Operacionais (DLO), de que trata a Carta Circular nº 3.663, de 27 de junho de 2014.
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15/04/2020 Prorroga os prazos do cronograma de implantação das alterações do Leiaute e das Instruções de
Preenchimento do Documento 3040 ‐ Dados de Risco de Crédito e da descontinuação da remessa
do arquivo ACRP100, de que trata a Carta Circular 3.972 de 5 de setembro de 2019.
15/04/2020 Altera a Carta Circular nº 3.981 de 25 de outubro de 2019, que dispõe sobre a remessa de
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, anuais, semestrais e intermediárias, para
fins de constituição da Central de Demonstrações Financeiras do Sistema Financeiro Nacional, de
que trata a Circular nº 3.964, de 25 de setembro de 2019.
14/04/2020 Divulga o Relatório de Comprovação de Perdas Simplificado de que trata a Resolução nº 4.796, de
2 de abril de 2020, e estende os prazos para comprovação de perdas e para a entrega do Relatório
de Comprovação de Perdas do Proagro.
14/04/2020 Divulga procedimentos a respeito de informações relativas ao recolhimento compulsório sobre
recursos a prazo de que trata a Circular nº 3.916, de 22 de novembro de 2018.
13/04/2020 Divulga procedimentos a serem observados para a adesão, contratação e pagamento de
operações de empréstimo por meio da Linha Temporária Especial de Liquidez para aquisição de
Letra Financeira com garantia em ativos financeiros ou valores mobiliários (LTEL‐LFG), de que
tratam a Resolução nº 4.795, de 2 de abril de 2020 e a Circular nº 3.996, de 6 de abril de 2020.
13/04/2020 Altera a Circular nº 3.916, de 22 de novembro de 2018, que define e consolida as regras do
recolhimento compulsório sobre recursos a prazo, para estabelecer dedução da exigibilidade do
recolhimento compulsório de parcela da aquisição de Letras Financeiras de emissão própria no
mercado secundário.
09/04/2020 Estabelece procedimentos para verificação dos critérios de elegibilidade das garantias vinculadas
para a Linha Temporária Especial de Liquidez via emissão de Letra Financeira com garantia em
ativos financeiros ou valores mobiliários (LTEL‐LFG) de que tratam a Resolução nº 4.795, de 2 de
abril de 2020, e a Circular nº 3.996, de 6 de abril de 2020.
09/04/2020 Divulga os horários e os prazos previstos no Regulamento do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (Selic).
09/04/2020 Estabelece prazo máximo para solicitação de cadastro no PIX e no Sistema de Pagamentos
Instantâneos (SPI) para fins de participação na etapa formal de homologação no âmbito do
processo de implantação do PIX.
09/04/2020 Altera a Circular nº 3.614, de 14 de novembro de 2012, que dispõe sobre as condições de emissão
de Letra de Crédito Imobiliário.
09/04/2020 Altera, em função dos impactos da Covid‐19 na economia, as datas‐limites para divulgação de
demonstrações financeiras e remessa de documentos contábeis ao Banco Central do Brasil.
09/04/2020 Altera a Circular nº 3.644, de 4 de março de 2013, que 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.
06/04/2020 Altera a Circular nº 3.916, de 22 de novembro de 2018, que define e consolida as regras do
recolhimento compulsório sobre recursos a prazo, para estabelecer dedução da exigibilidade do
recolhimento compulsório de parcela dos financiamentos concedidos no âmbito do Programa
Emergencial de Suporte a Empregos, instituído pela Medida Provisória nº 944, de 3 de abril de
2020.
06/04/2020 Divulga o Termo de Responsabilidade para Avaliação de Perdas do Programa de Garantia da
Atividade Agropecuária, de que trata a Resolução nº 4.796, de 2 de abril de 2020.
06/04/2020 Divulga procedimentos a serem observados para o acesso a operações de empréstimo por meio
da Linha Temporária Especial de Liquidez, de que trata a Resolução nº 4.786, de 23 de março de
2020 e a Circular nº 3.994, de 24 de março de 2020.
06/04/2020 Dispõe sobre as operações de empréstimo por meio de Linha Temporária Especial de Liquidez para
aquisição de Letra Financeira com garantia em ativos financeiros ou valores mobiliários (LTEL‐LFG),
de que trata a Resolução nº 4.795, de 2 de abril de 2020.
25/03/2020 Altera as Instruções de preenchimento do documento de código 2011 ‐ Demonstrativo Diário de
Acompanhamento das Parcelas de Requerimento de Capital e dos Limites Operacionais (DDR), de
que tratam a Circular nº 3.742, de 8 de janeiro de 2015, e as Cartas Circulares ns. 3.694, de 6 de
fevereiro de 2015, e 3.989, de 6 de dezembro de 2019.
24/03/2020 Altera, para a declaração anual referente à data‐base de 31 de dezembro de 2019, e para a
declaração trimestral referente à data‐base de 31 de março de 2020, os prazos de que trata a
Circular nº 3.624, de 6 de fevereiro de 2013, que estabelece períodos de entrega da declaração de
Capitais Brasileiros no Exterior (CBE).
24/03/2020 Dispõe sobre as operações de empréstimo por meio de Linha Temporária Especial de Liquidez
(LTEL), de que trata a Resolução nº 4.786, de 23 de março de 2020.
23/03/2020 Altera a Circular nº 3.916, de 22 de novembro de 2018, que define as regras do recolhimento
compulsório sobre recursos a prazo.
19/03/2020 Altera a Circular nº 3.990, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre os critérios e as condições
para a prática de operações compromissadas em moeda estrangeira pelo Banco Central do Brasil.
19/03/2020 Dispõe sobre o horário de atendimento ao público nas dependências das instituições financeiras e
demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil enquanto perdurar a
situação de risco à saúde pública decorrente do novo Coronavírus (Covid‐19).

Carta Circular N° 4.016

18/03/2020 Altera o Leiaute e as Instruções de preenchimento do documento de código 2061 ‐ Demonstrativo
de Limites Operacionais (DLO), de que trata a Carta Circular nº 3.663, de 27 de junho de 2014.

Circular N° 3.990

18/03/2020 Dispõe sobre os critérios e as condições para a prática de operações compromissadas em moeda
estrangeira pelo Banco Central do Brasil.
16/03/2020 Estabelece as especificações técnicas do BR Code.
16/03/2020 Dispõe sobre a transparência de informações para os usuários finais e participantes dos arranjos
de pagamentos de que tratam a Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013, e a Circular nº 3.682, de 4
de novembro de 2013; estabelece prazo mínimo para manifestação dos participantes de arranjos
de pagamentos sobre propostas de alteração dos regulamentos desses arranjos; e institui o BR
Code, padrão de código de resposta rápida (QR Code) a ser utilizado pelos arranjos que façam uso
desta tecnologia para a iniciação de pagamentos.
13/03/2020 Altera o Leiaute e as Instruções de preenchimento do documento de código 2061 ‐ Demonstrativo
de Limites Operacionais (DLO), de que trata a Carta Circular nº 3.663, de 27 de junho de 2014.
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10/03/2020 Divulga as novas versões das Instruções de Preenchimento ‐ Brasil e das Instruções de
Preenchimento ‐ Anexo 2 do documento de código 2160 ‐ Demonstrativo de Risco de Liquidez
(DRL), de que trata a Carta Circular nº 3.775, de 14 de julho de 2016, para as instituições que se
enquadram no disposto no art. 3º da Resolução nº 4.401, de 27 de fevereiro de 2015.
10/03/2020 Divulga procedimentos a serem observados para a abertura de conta Reservas Bancárias e de
Conta de Liquidação, de que trata a Circular nº 3.438, de 2 de março de 2009, ou alteração de
forma de acesso principal ao Sistema de Transferência de Reservas (STR).
04/03/2020 Estabelece procedimentos e condições complementares para a abertura, a manutenção e o
encerramento de contas de depósitos.
03/03/2020 Altera o Documento 6 (Demonstrativo das Exigibilidades e das Aplicações de Crédito Rural) do
Manual de Crédito Rural (MCR).
21/02/2020 Altera o Anexo I à Carta Circular nº 3.611, de 2 de setembro de 2013, que divulga os títulos e
subtítulos do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif), utilizados
como base de cálculo das contribuições ordinárias e especiais das instituições associadas ao Fundo
Garantidor de Crédito (FGC).
21/02/2020 Altera o Anexo I à Carta Circular nº 3.636, de 6 de março de 2014, que divulga os títulos e
subtítulos do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif), utilizados
como base de cálculo das contribuições ordinárias das instituições associadas ao Fundo Garantidor
do Cooperativismo de Crédito (FGCoop).
21/02/2020 Altera e consolida as instruções para registro de operações de crédito contratadas ao amparo da
Resolução nº 4.589, de 29 de junho de 2017, no Sistema de Registro de Operações de Crédito com
o Setor Público (Cadip).
20/02/2020 Estabelece a forma de cadastro dos participantes para o processo de adesão ao arranjo de
pagamentos instantâneos (Pix) e ao Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI).
20/02/2020 Altera a Circular nº 3.916, de 22 de novembro de 2018, que define as regras do recolhimento
compulsório sobre recursos a prazo.
20/02/2020 Altera a Circular nº 3.749, de 5 de março de 2015, que estabelece a metodologia de cálculo do
indicador Liquidez de Curto Prazo (LCR) e dispõe sobre a divulgação de informações relativas ao
LCR.
19/02/2020 Altera o leiaute e as instruções de preenchimento do documento Relatório de Pilar 3, de que trata
a Circular nº 3.930, de 14 de fevereiro de 2019 e a Carta Circular nº 3.936, de 26 de fevereiro de
2019.
18/02/2020 Estabelece as disposições relacionadas às modalidades e aos critérios de participação no arranjo
de pagamentos instantâneos e no Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) e aos critérios de
acesso direto ao Diretório de Identificadores de Contas Transacionais (DICT).
13/02/2020 Altera a Circular nº 3.641, de 4 de março de 2013, que estabelece procedimentos para cálculo da
parcela dos ativos ponderados pelo risco (RWA) referente às exposições em ouro, em moeda
estrangeira e em ativos sujeitos à variação cambial cujo requerimento de capital é calculado
mediante abordagem padronizada (RWAcam), de que trata a Resolução nº 4.193, de 1º de março
de 2013.
07/02/2020 Estabelece os procedimentos para a seleção das instituições credenciadas a operar como dealers
com o Departamento de Operações do Mercado Aberto (Demab).
06/02/2020 Extingue o Catálogo de Documentos (Cadoc), de que trata a Circular nº 1.481, de 11 de maio de
1989.
06/02/2020 Altera a Circular nº 3.691, de 16 de dezembro de 2013, para alterar o prazo para pagamento
antecipado de importação de máquinas e equipamentos com longo ciclo de produção ou de
fabricação sob encomenda.
06/02/2020 Dispõe sobre a prestação de informações no extrato da conta de depósitos com contrato de
cheque especial de titularidade de pessoa natural ou de microempreendedor individual (MEI).
04/02/2020 Cria, altera e exclui rubricas contábeis no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro
Nacional para registro dos depósitos de poupança.
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30/01/2020 Altera os Regulamentos anexos às Circulares nº 3.057, de 31 de agosto de 2001; nº 3.682, de 4 de
novembro de 2013; e nº 3.743, de 8 de janeiro de 2015, quanto à comunicação de alterações não
sujeitas à autorização prévia, em regulamentos de infraestruturas do mercado financeiro e de
arranjos de pagamento; estabelece a obrigatoriedade de autorização prévia para a inclusão de
novo ativo financeiro no rol de ativos financeiros elegíveis para registro e para depósito
centralizado, pelos sistemas autorizados no âmbito da Circular nº 3.743, de 8 de janeiro de 2015; e
revoga a Circular nº 3.875, de 23 de janeiro de 2018, que estabelece prazos a serem observados
no âmbito dos processos relativos aos pedidos de autorização relacionados ao funcionamento de
administradoras de consórcios e de instituições de pagamento.
30/01/2020 Dispõe sobre a constituição e a atualização da base de dados de risco operacional e a remessa ao
Banco Central do Brasil de informações relativas a eventos de risco operacional.
30/01/2020 Estabelece a forma de prestação de informações de arranjos de pagamento não integrantes do
SPB.
29/01/2020 Divulga relação de operações e situações que podem configurar indícios de ocorrência dos crimes
de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, de que trata a Lei nº 9.613, de 3 de março
de 1998, e de financiamento ao terrorismo, previstos na Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016,
passíveis de comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
28/01/2020 Altera as Instruções de Preenchimento do Documento 3050 ‐ Estatísticas Agregadas de Crédito e
Arrendamento Mercantil, de que tratam a Circular nº 3.870, de 19 de dezembro de 2017, e a Carta
Circular nº 3.869, de 19 de março de 2018.
23/01/2020 Dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles internos a serem adotados pelas
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil visando à prevenção da utilização
do sistema financeiro para a prática dos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e
valores, de que trata a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, e de financiamento do terrorismo,
previsto na Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016.
22/01/2020 Dispõe sobre o reconhecimento da participação de pessoas naturais ou jurídicas residentes ou
domiciliadas no exterior no capital de instituições financeiras com sede no País como de interesse
do Governo brasileiro, tendo em vista o disposto no Decreto nº 10.029, de 26 de setembro de
2019.
22/01/2020 Altera as Circulares ns. 3.644, de 4 de março de 2013, 3.748, de 27 de fevereiro de 2015, 3.809, de
25 de agosto de 2016, e 3.904, de 6 de junho de 2018, relativas ao procedimento para cálculo do
requerimento de capital das exposições sujeitas a risco de crédito e à metodologia de apuração da
Razão de Alavancagem.
08/01/2020 Institui o recolhimento compulsório sobre recursos de depósitos de poupança em substituição ao
encaixe obrigatório sobre recursos de depósitos de poupança.
02/01/2020 Divulga relação das instituições financeiras pertencentes ao "Grupo A" e ao "Grupo B", para fins
do recolhimento compulsório sobre recursos à vista.
30/12/2019 Esclarece acerca da cobrança de juros remuneratórios incidentes sobre o saldo devedor de cheque
especial concedido por instituições financeiras em conta de depósitos à vista titulada por pessoa
natural e por microempreendedor individual, cria e altera rubricas contábeis no Plano Contábil das
Instituições do Sistema Financeiro Nacional.
26/12/2019 Revoga Cartas Circulares referentes aos documentos de código 2041, 2051 e 2071, relativos ao
Demonstrativo de Limites Operacionais (DLO).
26/12/2019 Altera o Leiaute e as Instruções de preenchimento do documento de código 2061 ‐ Demonstrativo
de Limites Operacionais (DLO), de que tratam a Circular nº 3.398, de 23 de julho de 2008, e a Carta
Circular nº 3.663, de 27 de junho de 2014.
23/12/2019 Cria, altera e exclui rubricas contábeis no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro
Nacional para registro dos ativos não financeiros mantidos para venda.
23/12/2019 Cria rubrica contábil, inclui e exclui atributos de rubricas contábeis no Plano Contábil das
Instituições do Sistema Financeiro Nacional.
18/12/2019 Altera a Circular nº 3.885, de 26 de março de 2018, que dispõe sobre a autorização para
funcionamento e para prestação de serviços de pagamento por instituições de pagamento,
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
17/12/2019 Altera a Circular nº 3.689, de 16 de dezembro de 2013, que regulamenta, no âmbito do Banco
Central do Brasil, as disposições sobre o capital estrangeiro no País e sobre o capital brasileiro no
exterior.
16/12/2019 Divulga procedimentos a serem observados para a abertura de conta Reservas Bancárias e de
Conta de Liquidação, de que trata a Circular nº 3.438, de 2 de março de 2009, ou alteração de
forma de acesso principal ao Sistema de Transferência de Reservas (STR).
12/12/2019 Altera a Circular nº 3.929, de 13 de fevereiro de 2019, que dispõe sobre a apuração da base de
cálculo e sobre o recolhimento das contribuições das instituições associadas ao Fundo Garantidor
de Créditos (FGC).
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11/12/2019 Altera a Carta Circular nº 3.379, de 16 de fevereiro de 2009, que estabelece modelos de
documentos necessários à instrução, pelas administradoras de consórcio, de processos relativos
aos assuntos disciplinados pela Circular nº 3.433, de 3 de fevereiro de 2009, e a Carta Circular nº
3.598, de 23 de maio de 2013, que divulga modelos de documentos necessários à instrução de
processos de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil, exceto administradoras de consórcio, cooperativas de crédito, sociedades de
crédito ao microempreendedor e à empresa de pequeno porte, nos termos da Circular nº 3.649,
de 11 de março de 2013, e revoga dispositivos regulamentares que tratam da remessa do Mapa de
Composição de Capital (MCC) de forma diversa da estabelecida pela Circular nº 3.941, de 23 de
abril de 2019.
10/12/2019 Altera o Manual de Utilização do sistema de Controle de Remessa de Documentos (CRD), de que
trata a Carta Circular nº 3.644, de 28 de março de 2014, para contemplar o novo procedimento de
tratamento de qualidade das informações prestadas pelas Entidades Supervisionadas.
06/12/2019 Altera e consolida os procedimentos e o formato para remessa das informações diárias referentes
ao total de exposição em ouro, em moeda estrangeira e em operações sujeitas à variação cambial
e à apuração das respectivas parcelas no cálculo dos requerimentos mínimos de Patrimônio de
Referência (PR), de Nível I, de Capital Principal e de Adicional de Capital Principal, de que tratam as
Resoluções ns. 3.488, de 29 de agosto de 2007, e 4.193, de 1º de março de 2013, e a Circular nº
3.742, de 8 de janeiro de 2015, relativos ao documento de código 2011 ‐ Demonstrativo diário de
acompanhamento das parcelas de requerimento de capital e dos limites operacionais (DDR).
05/12/2019 Divulga os horários e os prazos previstos no Regulamento do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (Selic).
04/12/2019 Altera o Regulamento do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), anexo à Circular nº
3.587, de 26 de março de 2012, para dispor sobre o registro de operação em data posterior àquela
em que foi realizada (operações valorizadas).
28/11/2019 Estabelece os critérios gerais de comunicação eletrônica de dados no âmbito do Sistema
Financeiro Nacional (SFN), dispõe sobre os requisitos e as vedações aplicáveis ao Provedor de
Serviços de Tecnologia da Informação (PSTI) e dá outras providências.
13/11/2019 Altera a Circular nº 3.909, de 16 de agosto de 2018, que dispõe sobre a política de segurança
cibernética e sobre os requisitos para a contratação de serviços de processamento e
armazenamento de dados e de computação em nuvem a serem observados pelas instituições de
pagamento autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
12/11/2019 Altera as Instruções de preenchimento do documento de código 2061 ‐ Demonstrativo de Limites
Operacionais (DLO), de que trata a Carta Circular nº 3.663, de 27 de junho de 2014.
08/11/2019 Dá nova redação à Carta Circular nº 3.961, de 25 de julho de 2019, que altera o Leiaute e as
Instruções de Preenchimento do Documento 3040 ‐ Dados de Risco de Crédito, de que tratam a
Circular nº 3.870, de 19 de dezembro de 2017, e a Carta Circular nº 3.869, de 19 de março de 2018.
08/11/2019 Esclarece sobre procedimentos para execução da rotina de otimização de liquidação no Sistema
de Transferência de Reservas (STR).
07/11/2019 Divulga procedimentos para aferição do cumprimento da exigibilidade de aplicação de depósitos à
vista, captados pelas instituições financeiras, em operações de microcrédito produtivo orientado,
e estabelece procedimentos para a remessa de informações relativas às mencionadas operações.
07/11/2019 Cria, altera e exclui rubricas contábeis no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro
Nacional para controle das operações de microcrédito por meio de contas de compensação.
31/10/2019 Altera o Regulamento anexo à Circular nº 3.743, de 8 de janeiro de 2015, disciplinando a exigência
de interoperabilidade entre sistemas de registro que ofertam o registro de um mesmo tipo de
ativo financeiro para constituição de ônus e gravames sobre esses ativos.
29/10/2019 Dispõe sobre o cadastramento das pessoas Jurídicas não financeiras e dos fundos de
investimentos pertencentes a conglomerados prudenciais no Sistema de Informações sobre
Entidades de Interesse do Banco Central ‐ Unicad.
25/10/2019 Dispõe sobre a remessa de demonstrações financeiras individuais e consolidadas, anuais,
semestrais e intermediárias, para fins de constituição da Central de Demonstrações Financeiras do
Sistema Financeiro Nacional, de que trata a Circular nº 3.964, de 25 de setembro de 2019.
22/10/2019 Divulga procedimentos para que as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil informem e mantenham atualizadas as referências de
acesso ao catálogo e aos dados abertos de sua propriedade.
22/10/2019 Divulga procedimentos e critérios para a divulgação das taxas de conversão de gastos em moeda
estrangeira em cartão de uso internacional instituída pela Circular nº 3.691, de 16 de dezembro de
2013, alterada pela Circular nº 3.918, de 28 de novembro de 2018.
09/10/2019 Altera a Circular nº 3.747, de 27 de fevereiro de 2015, que dispõe sobre as condições para registro
das informações a respeito das garantias constituídas sobre imóveis, nos termos da Resolução nº
4.088, de 24 de maio de 2012, relativas às operações de crédito que especifica.
07/10/2019 Revoga a Carta Circular nº 3.350 de 12 de novembro de 2008.
02/10/2019 Dispõe sobre os critérios para a mensuração do valor justo de elementos patrimoniais e de
resultado pelas administradoras de consórcio e instituições de pagamento.
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02/10/2019 Dispõe sobre os critérios para reconhecimento e mensuração contábeis de ativos não financeiros
mantidos para venda pelas administradoras de consórcio e instituições de pagamento.
30/09/2019 Especifica e esclarece aspectos operacionais dos procedimentos estabelecidos na Circular nº
3.942, de 21 de maio de 2019, para a execução de medidas determinadas pela Lei nº 13.810, de 8
de março de 2019, que dispõe sobre o cumprimento de sanções impostas por resoluções do
Conselho de Segurança das Nações Unidas, incluída a indisponibilidade de ativos de pessoas
naturais e jurídicas e de entidades, bem como a designação nacional de pessoas investigadas ou
acusadas de terrorismo, seu financiamento ou atos correlacionados.
25/09/2019 Altera a redação da Carta Circular nº 3.853, de 19 de dezembro de 2017, que detalha rubricas
contábeis a serem utilizadas no cálculo da parcela dos ativos ponderados pelo risco na forma
simplificada (RWAS5) no que se refere ao risco de crédito.
25/09/2019 Dispõe sobre a remessa eletrônica de demonstrações financeiras de publicação obrigatória para
fins de constituição da Central de Demonstrações Financeiras do Sistema Financeiro Nacional.
24/09/2019 Dispõe sobre o depósito de Letras Financeiras em entidade autorizada pelo Banco Central do
Brasil.
24/09/2019 Dispõe sobre os procedimentos aplicáveis aos processos de autorização para funcionamento, de
cancelamento da autorização para funcionamento, de autorização para alteração de controle
societário e para reorganização societária das Sociedades de Crédito ao Microempreendedor e à
Empresa de Pequeno Porte.
24/09/2019 Altera a Circular nº 3.639, de 4 de março de 2013, que estabelece procedimentos para cálculo da
parcela dos ativos ponderados pelo risco (RWA) referente às exposições sujeitas à variação dos
preços de mercadorias (commodities) cujo requerimento de capital é calculado mediante
abordagem padronizada, de que trata a Resolução nº 4.193, de 1º de março de 2013.
16/09/2019 Estabelece procedimento de encaminhamento de justificativas relacionadas ao Programa de
Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), de que trata o MCR 16‐1‐3‐k, e à solicitação de
alteração em registro de operações de Crédito Rural cadastradas no Sistema de Operações do
Crédito Rural e do Proagro (Sicor).
11/09/2019 Altera o Leiaute e as Instruções de Preenchimento do Documento 3050 ‐ Estatísticas Agregadas de
Crédito e Arrendamento Mercantil, de que tratam a Circular nº 3.870, de 19 de dezembro de 2017,
e a Carta Circular nº 3.869, de 19 de março de 2018.
10/09/2019 Altera o Leiaute e as Instruções de preenchimento do documento de código 2061 ‐ Demonstrativo
de Limites Operacionais (DLO), de que trata a Carta Circular nº 3.663, de 27 de junho de 2014.
05/09/2019 Altera o Leiaute e as Instruções de Preenchimento do Documento 3040 ‐ Dados de Risco de
Crédito, de que tratam a Circular nº 3.870, de 19 de dezembro de 2017, e a Carta Circular nº 3.869,
de 19 de março de 2018 e descontinua a remessa do arquivo ACRP100.
04/09/2019 Altera a Circular nº 3.689, de 16 de dezembro de 2013, que regulamenta, no âmbito do Banco
Central do Brasil, as disposições sobre o capital estrangeiro no País e sobre o capital brasileiro no
exterior.
04/09/2019 Dispõe sobre os procedimentos para elaboração e divulgação de demonstrações financeiras pelas
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
02/09/2019 Altera as Instruções de Preenchimento do documento de código 2060 ‐ Demonstrativo de Risco de
Mercado (DRM), de que trata a Carta Circular nº 3.687, de 26 de dezembro de 2014.
28/08/2019 Dispõe sobre a remessa de informações a respeito da divulgação de dados abertos pelas
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
26/08/2019 Altera o Documento 6 (Demonstrativo das Exigibilidades e das Aplicações de Crédito Rural) do
Manual de Crédito Rural (MCR).
20/08/2019 Divulga a relação das operações do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).
14/08/2019 Altera a Circular nº 3.690, de 16 de dezembro de 2013, para aprimorar as informações sobre as
operações de câmbio referentes ao ingresso de valores de exportação oriundos de conta do
exportador no exterior.
07/08/2019 Dispõe sobre as regras de formação do identificador padronizado para as operações de crédito, de
que trata a Circular n 3.953, de 10 de julho de 2019, bem como o cronograma e demais condições
para sua implantação.
02/08/2019 Estabelece procedimentos para remessa de informações sobre cotistas de fundos de investimento,
de que trata a Circular n 3.945, de 12 de junho de 2019.
01/08/2019 Altera a Circular nº 3.598, de 6 de junho de 2012, que institui o boleto de pagamento e suas
espécies e dispõe sobre a sua emissão e apresentação e sobre a sistemática de liquidação das
transferências de fundos a eles associadas.
31/07/2019 Divulga modelos de documentos necessários à instrução de processos de registro de gestor de
bancos de dados para a recepção de informações de adimplemento, de que trata a Lei nº 12.414,
de 9 de junho de 2011, oriundas de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil, de cancelamento do referido registro, de comunicação de
designação ou desligamento de diretor responsável e de comunicação de alteração no grupo de
controle, nos termos da Circular nº 3.955, de 29 de julho de 2019.
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31/07/2019 Atualiza o MCR ‐ Documento 5‐A, que trata dos requisitos para o cadastramento de operações no
Sistema de Operações do Crédito Rural e do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, em
decorrência de aperfeiçoamentos operacionais no referido sistema.
29/07/2019 Estabelece procedimentos a serem observados no processo de registro de gestor de banco de
dados para a recepção de informações de adimplemento de que trata a Lei nº 12.414, de 9 de
junho de 2011, oriundas de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil, bem como procedimentos a serem observados nos processos de
cancelamento do referido registro, de comunicação de designação ou desligamento de diretor
responsável e de comunicação de alteração no grupo de controle.
26/07/2019 Revoga a Carta Circular nº 3.184, de 15 de abril de 2005, que trata dos procedimentos para a
liquidação de operações de câmbio contratadas por meio da PCAM 380 ‐ Interbancário Eletrônico,
no âmbito do Sistema de Pagamentos Brasileiro.
25/07/2019 Divulga metodologia de cálculo e procedimentos para o ressarcimento dos custos a que estão
sujeitos os participantes do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).
25/07/2019 Altera o Leiaute e as Instruções de Preenchimento do Documento 3040 ‐ Dados de Risco de
Crédito, de que tratam a Circular nº 3.870, de 19 de dezembro de 2017, e a Carta Circular nº 3.869,
de 19 de março de 2018.
24/07/2019 Cria rubricas contábeis no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional para
registro do valor das transações de pagamento para fins de apuração do patrimônio líquido
ajustado de instituições de pagamento.
15/07/2019 Altera a Instrução de preenchimento do documento de código 2011 ‐ Demonstrativo Diário de
Acompanhamento das Parcelas de Requerimento de Capital e dos Limites Operacionais (DDR), de
que tratam a Circular nº 3.742, de 8 de janeiro de 2015, e a Carta Circular nº 3.694, de 6 de
fevereiro de 2015.
10/07/2019 Altera o Regulamento do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), anexo à Circular nº
3.587, de 26 de março de 2012, para dispor sobre a constituição de gravames e ônus no âmbito
desse sistema e atualizar procedimentos e nomenclaturas.
10/07/2019 Institui a identificação padronizada de operações de crédito na remessa de informações ao
Sistema de Informações de Créditos (SCR), de que trata a Resolução nº 4.571, de 26 de maio de
2017, e em todos os registros que identifiquem operações de crédito, realizados em entidades
autorizadas a exercer as atividades de registro ou de depósito centralizado de ativos financeiros e
valores mobiliários.
05/07/2019 Altera Instruções de Preenchimento, Leiaute, Relação de Contas e Modelo de Cálculo do
Documento de código 2170 ‐ Demonstrativo do Indicador de Liquidez de Longo Prazo (DLP), de
que trata a Carta Circular nº 3.900, de 14 de agosto de 2018.
27/06/2019 Dispõe sobre o registro de recebíveis decorrentes de transações no âmbito de arranjo de
pagamento baseado em conta pós‐paga e de depósito à vista integrante do Sistema de
Pagamentos Brasileiro.
27/06/2019 Altera o Leiaute e as Instruções de preenchimento do documento de código 2061 ‐ Demonstrativo
de Limites Operacionais (DLO), de que trata a Carta Circular nº 3.663, de 27 de junho de 2014.
27/06/2019 Divulga a tabela de serviços e valores do Sistema de Informações Banco Central (Sisbacen), de que
trata o art. 17 do Regulamento do Sistema de Informações Banco Central (Sisbacen), anexo à
Circular nº 3.913, de 5 de setembro de 2018, bem como a tabela de tarifas do Sistema de
Transferência de Reservas (STR), de que trata o art. 40 do Regulamento do STR anexo à Circular nº
3.100, de 28 de março de 2002.
25/06/2019 Dispõe sobre os critérios gerais para elaboração e divulgação de demonstrações financeiras pelas
administradoras de consórcio e instituições de pagamento.
25/06/2019 Altera as Circulares ns. 3.644 e 3.648, ambas de 4 de março de 2013, estabelecendo novos
tratamentos, no arcabouço prudencial para o risco de crédito, para exposições de crédito rural e
ajustando o tratamento de exposições a grandes empresas.
25/06/2019 Altera a Circular nº 3.644, de 4 de março de 2013, estabelecendo novos tratamentos para
exposições com garantias imobiliárias no arcabouço prudencial para o risco de crédito.
25/06/2019 Altera as Circulares ns. 3.634, 3.635, 3.636, 3.637, 3.638, 3.639, 3.641, 3.645 e 3.646, todas de 4 de
março de 2013, que estabelecem procedimentos para cálculo da parcela dos ativos ponderados
pelo risco (RWA) referente às exposições ao risco de mercado, de que trata a Resolução nº 4.193,
de 1º de março de 2013.
25/06/2019 Estabelece cobrança de custo financeiro proporcional das instituições financeiras que
apresentarem deficiência nas exigibilidades adicionais de aplicação em crédito rural de que trata a
Seção 9 (Normas Transitórias) do Capítulo 6 (Recursos) do Manual de Crédito Rural (MCR).
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25/06/2019 Altera o Leiaute e as Instruções de preenchimento do documento de código 2061 ‐ Demonstrativo
de Limites Operacionais (DLO), de que trata a Carta Circular nº 3.663, de 27 de junho de 2014.
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12/06/2019 Dispõe sobre a remessa de informações sobre cotistas de fundos de investimento.
12/06/2019 Altera a Carta Circular nº 3.919, de 27 de novembro de 2018, que divulga procedimentos a
respeito da prestação de informações relativas ao recolhimento compulsório sobre recursos a
prazo, de que trata a Circular nº 3.916, de 22 de novembro de 2018.
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03/06/2019 Cria rubricas contábeis no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional para
registro de aplicações de recursos de moeda eletrônica em títulos públicos federais.
29/05/2019 Altera a Circular nº 3.681, de 4 de novembro de 2013, que dispõe sobre o gerenciamento de
riscos, os requerimentos mínimos de patrimônio, a governança de instituições de pagamento e a
preservação do valor e da liquidez dos saldos em contas de pagamento.
23/05/2019 Altera a Circular nº 3.916, de 22 de novembro de 2018, que define as regras do recolhimento
compulsório sobre recursos a prazo.
21/05/2019 Estabelece procedimentos para a execução pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil das medidas determinadas pela Lei nº 13.810, de 8 de março de 2019, que dispõe
sobre o cumprimento de sanções impostas por resoluções do Conselho de Segurança das Nações
Unidas, incluída a indisponibilidade de ativos de pessoas naturais e jurídicas e de entidades, e a
designação nacional de pessoas investigadas ou acusadas de terrorismo, de seu financiamento ou
de atos a ele correlacionados.
21/05/2019 Estabelece os procedimentos a serem observados no fornecimento de informações acerca da
composição societária das instituições financeiras e das demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil, de que trata a Circular nº 3.941, de 23 de abril de 2019.
30/04/2019 Divulga esclarecimentos e modelos relativos à instrução de pedido de autorização de arranjos de
pagamento integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), nos termos da Circular nº
3.682, de 4 de novembro de 2013.
23/04/2019 Dispõe sobre o fornecimento, pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil, do Mapa de Composição de Capital.

22/04/2019 Altera a Carta Circular nº 3.515, de 11 de julho de 2011, que trata da retenção de cédulas
danificadas por dispositivo antifurto.
17/04/2019 Dispõe sobre o registro de responsáveis no sistema de Informações sobre Entidades de Interesse
do Banco Central do Brasil (Unicad) pela remessa de informações e pelas operações de meio
circulante e altera a Circular nº 3.538, de 1º de junho de 2011.
17/04/2019 Altera a Circular nº 3.689, de 16 de dezembro de 2013, que regulamenta, no âmbito do Banco
Central do Brasil, as disposições sobre o capital estrangeiro no País e sobre o capital brasileiro no
exterior.
17/04/2019 Altera a Circular nº 3.876, de 31 de janeiro de 2018, que dispõe sobre metodologias e
procedimentos para a avaliação da suficiência do valor de Patrimônio de Referência (PR) mantido
para a cobertura do risco de variação das taxas de juros em instrumentos classificados na carteira
bancária (IRRBB), a identificação, mensuração e controle do IRRBB, e altera a Circular nº 3.930, de
14 de fevereiro de 2019, nos dispositivos relacionados à divulgação pública e remessa ao Banco
Central do Brasil de informações relativas ao IRRBB para as instituições enquadradas no Segmento
3 (S3).
12/04/2019 Altera o Leiaute e as Instruções de preenchimento do documento de código 2061 ‐ Demonstrativo
de Limites Operacionais (DLO), de que trata a Carta Circular nº 3.663, de 27 de junho de 2014.
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12/04/2019 Dispõe sobre a remessa de informações relativas à avaliação direta da qualidade do atendimento
prestado pela ouvidoria a clientes e usuários de que trata a Circular nº 3.881, de 2018.
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09/04/2019 Estabelece procedimentos a serem observados na remessa do Relatório Geral das Atividades de
Auditoria Cooperativa, de que trata a Circular nº 3.799, de 28 de junho de 2016.
05/04/2019 Divulga esclarecimentos relativos aos mecanismos de governança de que trata o art. 3º do
Regulamento anexo à Circular nº 3.682, de 4 de novembro de 2013.
05/04/2019 Dá nova redação ao art. 3º da Carta Circular nº 3.925, de 4 de janeiro de 2019, que altera o Leiaute
e as Instruções de Preenchimento do Documento 3040 ‐ Dados de Risco de Crédito, de que tratam
a Circular nº 3.870, de 19 de dezembro de 2017, e a Carta Circular nº 3.869, de 19 de março de
2018.
04/04/2019 Dispõe sobre os procedimentos para registro contábil de remuneração do capital pelas
administradoras de consórcio e instituições de pagamento e altera documento do Plano Contábil
das Instituições do Sistema Financeiro Nacional.
04/04/2019 Altera a Circular nº 3.432, de 3 de fevereiro de 2009, que dispõe sobre a constituição e o
funcionamento de grupos de consórcio.
04/04/2019 Estabelece procedimentos para remessa de informações relativas às operações de microcrédito e
define critérios para aferição do cumprimento do direcionamento nessas operações.
03/04/2019 Dispõe sobre a vedação do registro de novas emissões de instrumentos para curso no âmbito do
Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos (CCR) e altera a Circular nº 3.871, de 21 de
dezembro de 2017.
26/03/2019 Dispõe sobre procedimento para o cálculo da taxa de juros "PRE" de que trata o art. 4º, inciso I, da
Resolução nº 4.664, de 6 de junho de 2018.
22/03/2019 Cria e exclui rubricas contábeis no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional
(Cosif) para registro de ativo imobilizado de uso.
22/03/2019 Cria e exclui rubricas contábeis no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional
(Cosif) para registro de ativos intangíveis.
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12/03/2019 Altera a Carta Circular nº 3.914, de 6 de novembro de 2018, que estabelece os procedimentos para
a prestação de informações relativas ao direcionamento dos recursos captados em depósitos de
poupança.
08/03/2019 Atualiza o MCR Documento 19 ‐ Relatório de comprovação de perdas do Proagro (RCP) e o MCR
Documento 25 ‐ Recurso à Comissão Especial de Recursos do Programa de Garantia da Atividade
Agropecuária.
28/02/2019 Altera o Documento 6 (Demonstrativo das Exigibilidades e das Aplicações de Crédito Rural) do
Manual de Crédito Rural (MCR).
26/02/2019 Estabelece as tabelas padronizadas para fins da divulgação do Relatório de Pilar 3.
25/02/2019 Cria e exclui rubricas contábeis no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional
para registro de remuneração do capital.
21/02/2019 Esclarece acerca de dispositivos de que tratam a Resolução nº 4.707 e a Circular nº 3.924, ambas
de 19 de dezembro de 2018, que dispõem sobre a utilização de recebíveis de arranjo de
pagamento em garantia de operações de crédito.
20/02/2019 Altera o Leiaute e as Instruções de Preenchimento do Documento 3050 ‐ Estatísticas Agregadas de
Crédito e Arrendamento Mercantil, de que tratam a Circular nº 3.870, de 19 de dezembro de 2017,
e a Carta Circular nº 3.869, de 19 de março de 2018.
14/02/2019 Divulga as tarifas por utilização do Sistema de Transferência de Reservas (STR), de que trata o art.
40 do Regulamento do STR anexo à Circular n. 3.100, de 28 de março de 2002.
14/02/2019 Altera dispositivos do Regulamento do Sistema de Informações Banco Central (Sisbacen), anexo à
Circular nº 3.913, de 5 de setembro de 2018, para atribuir ao Departamento de Tecnologia da
Informação a responsabilidade pela alteração e divulgação de tabela contendo os serviços e os
valores do Sisbacen.
14/02/2019 Altera dispositivo do Regulamento do Sistema de Transferência de Reservas (STR), anexo à Circular
nº 3.100, de 28 de março de 2002, para atribuir ao Departamento de Operações Bancárias e de
Sistema de Pagamentos a responsabilidade pela alteração e divulgação de tarifas do STR.
14/02/2019 Dispõe sobre a divulgação do Relatório de Pilar 3.
13/02/2019 Altera e consolida as normas relativas à apuração da base de cálculo e ao recolhimento das
contribuições das instituições associadas ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
13/02/2019 Altera a Circular nº 3.924, de 19 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a utilização de recebíveis
de arranjo de pagamento em garantia de operações de crédito.
11/02/2019 Divulga novo Regulamento do Comitê de Estabilidade Financeira (Comef).
31/01/2019 Altera a Circular nº 3.924, de 19 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a utilização de recebíveis
de arranjo de pagamento em garantia de operações de crédito.
21/01/2019 Cria rubricas contábeis no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional para
registro de operações de crédito com partes relacionadas, conforme o estabelecido na Resolução
nº 4.693, de 29 de outubro de 2018.
14/01/2019 Divulga relação dos tipos de cliente no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).
04/01/2019 Altera o Leiaute e as Instruções de preenchimento do documento de código 2061 ‐ Demonstrativo
de Limites Operacionais (DLO), de que trata a Carta Circular nº 3.663, de 27 de junho de 2014.
04/01/2019 Altera o Leiaute e as Instruções de Preenchimento do Documento 3040 ‐ Dados de Risco de
Crédito, de que tratam a Circular nº 3.870, de 19 de dezembro de 2017, e a Carta Circular nº 3.869,
de 19 de março de 2018.
21/12/2018 Estabelece a forma de prestação de informações por instituidores de arranjos de pagamento
integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro.
21/12/2018 Estabelece a forma de prestação de informações por instituições de pagamento, por instituições
financeiras e pelas demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil que
prestem serviços de pagamento e que sejam participantes de arranjos de pagamento integrantes
do Sistema de Pagamentos Brasileiro.
20/12/2018 Altera o Regulamento Anexo à Circular nº 3.682, de 4 de novembro de 2013, que disciplina a
prestação de serviço de pagamento no âmbito dos arranjos integrantes do Sistema de Pagamentos
Brasileiro.
19/12/2018 Dispõe sobre a utilização de recebíveis de arranjo de pagamento em garantia de operações de
crédito.
19/12/2018 Altera a Circular nº 3.354, de 27 de junho de 2007, que estabelece critérios mínimos para
classificação de operações na carteira de negociação, e a Circular nº 3.751, de 19 de março de
2015, que dispõe sobre a apuração das informações para avaliação da importância sistêmica
global (IAISG) de instituições financeiras e sobre a remessa ao Banco Central do Brasil e a
divulgação das referidas informações.
07/12/2018 Altera a Carta Circular nº 3.896, de 7 de agosto de 2018, que cria, exclui e altera rubricas contábeis
no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional para registro de empréstimos e
de operações de crédito imobiliário.
06/12/2018 Altera a Circular nº 3.590, de 26 de abril de 2012, que dispõe sobre a análise de atos de
concentração no Sistema Financeiro Nacional pelo Banco Central do Brasil.
05/12/2018 Altera as Circulares ns. 3.644, de 4 de março de 2013, 3.748, de 27 de fevereiro de 2015, e 3.904,
de 6 de junho de 2018, estabelecendo novo critério para aplicação do Fator de Ponderação de
Risco (FPR) de 85% (oitenta e cinco por cento) e promovendo outros aprimoramentos.
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05/12/2018 Altera a Circular nº 3.809, de 25 de agosto de 2016, que trata dos instrumentos mitigadores da
parcela dos ativos ponderados pelo risco (RWA) referentes às exposições ao risco de crédito
sujeitas ao cálculo do requerimento de capital mediante abordagem padronizada (RWAcpad).
05/12/2018 Altera a Circular nº 3.869, de 19 de dezembro de 2017, que estabelece a metodologia de apuração
do indicador Liquidez de Longo Prazo (NSFR) e dispõe sobre a divulgação de informações relativas
ao NSFR.
28/11/2018 Altera a Circular nº 3.691, de 16 de dezembro de 2013, para aprimorar os dispositivos relativos aos
cartões de uso internacional.
27/11/2018 Divulga procedimentos a respeito da prestação de informações e ao cálculo da exigibilidade de
recolhimento compulsório sobre recursos à vista, de que trata a Circular nº 3.917, de 22 de
novembro de 2018.
27/11/2018 Divulga procedimentos a respeito da prestação de informações relativas ao recolhimento
compulsório sobre recursos a prazo, de que trata a Circular nº 3.916, de 22 de novembro de 2018.
22/11/2018 Define e consolida as regras do recolhimento compulsório sobre recursos à vista.
22/11/2018 Define e consolida as regras do recolhimento compulsório sobre recursos a prazo.
20/11/2018 Estabelece a forma de acompanhamento dos limites máximos para a tarifa de intercâmbio nos
arranjos de pagamento domésticos, de compra e de conta de depósito à vista estabelecidos pela
Circular nº 3.887, de 26 de março de 2018.
09/11/2018 Altera o Leiaute e as Instruções de preenchimento do documento de código 2061 ‐ Demonstrativo
de Limites Operacionais (DLO), de que trata a Carta Circular nº 3.663, de 27 de junho de 2014.
08/11/2018 Altera o Leiaute e as Instruções de Preenchimento do Documento 3050 ‐ Estatísticas Agregadas de
Crédito e Arrendamento Mercantil, de que tratam a Circular nº 3.870, de 19 de dezembro de 2017,
e a Carta Circular nº 3.869, de 19 de março de 2018.
06/11/2018 Estabelece os procedimentos para a prestação de informações relativas ao direcionamento dos
recursos captados em depósitos de poupança, de que trata a Resolução nº 4.676, de 31 de julho
de 2018.
17/10/2018 Dispõe sobre a elaboração e a remessa de informações relativas aos instrumentos financeiros
objeto de garantia ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
05/10/2018 Divulga novo leiaute de arquivo para remessa de informações do Sistema Câmbio, de que tratam
os artigos 32‐A e 63 da Circular nº 3.691, de 16 de dezembro de 2013
20/09/2018 Altera as Circulares ns. 3.690 e 3.691, ambas de 16 de dezembro de 2013, para dispor sobre o
ingresso de moeda estrangeira com valor em reais preestabelecido no exterior para
direcionamento dos recursos a pessoas naturais, para dispor sobre as operações de troca de
câmbio sacado por manual, para ajustar o modelo do contrato de câmbio celebrado com clientes
e para acrescentar códigos relativos a operações de câmbio.
18/09/2018 Estabelece procedimentos a serem observados na remessa da Programação Anual das Atividades
de Auditoria Cooperativa
10/09/2018 Divulga os modelos dos relatórios do Processo Interno de Avaliação da Adequação de Capital
(Icaap) e do Processo Interno Simplificado de Avaliação da Adequação de Capital (IcaapSimp), de
que trata a Circular nº 3.846, de 13 de setembro de 2017.
05/09/2018 Divulga o Regulamento do Sistema de Informações Banco Central (Sisbacen).
05/09/2018 Altera a Circular nº 3.743, de 8 de janeiro de 2015, e o seu Regulamento anexo, disciplinando a
constituição de ônus e gravames sobre ativos financeiros registrados em entidades registradoras.
05/09/2018 Altera o Documento 6 (Demonstrativo das Exigibilidades e das Aplicações de Crédito Rural) do
Manual de Crédito Rural.
31/08/2018 Altera a Circular nº 3.846, de 13 de setembro de 2017, que estabelece procedimentos e
parâmetros relativos ao Processo Interno de Avaliação da Adequação de Capital (Icaap).
31/08/2018 Estabelece procedimentos a serem observados na remessa do documento de código 5300 ‐
Informações sobre Relacionamentos de Cooperativa, de que trata a Circular nº 3.720, de 11 de
setembro de 2014, e informa sobre a inclusão de informações no Cadastro de Clientes do Sistema
Financeiro Nacional (CCS), de que trata a Circular nº 3.347, de 11 de abril de 2007.
24/08/2018 Divulga a relação dos tipos de conta do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).
22/08/2018 Cria rubricas para registro das operações de empréstimo e de financiamento entre pessoas por
meio de plataforma eletrônica e inclui atributo em rubricas do Plano Contábil das Instituições do
Sistema Financeiro Nacional.
17/08/2018 Altera a Circular nº 3.857, de 14 de novembro de 2017, que dispõe sobre o rito do processo
administrativo sancionador, a aplicação de penalidades, o termo de compromisso, as medidas
acautelatórias, a multa cominatória e o acordo administrativo em processo de supervisão
previstos na Lei nº 13.506, de 13 de novembro de 2017.
16/08/2018 Dispõe sobre a política de segurança cibernética e sobre os requisitos para a contratação de
serviços de processamento e armazenamento de dados e de computação em nuvem a serem
observados pelas instituições de pagamento autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
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15/08/2018 Altera a Circular nº 3.720, de 11 de setembro de 2014, que dispõe sobre a remessa do documento
de Informações de Cooperados por parte das cooperativas singulares de crédito, e estabelece a
obrigatoriedade de registro, no Sistema de Informações sobre Entidades de Interesse do Banco
Central (Unicad), do nome do diretor responsável pela observância do disposto na Resolução nº
4.659, de 26 de abril de 2018.
15/08/2018 Altera as Instruções de Preenchimento do documento de código 2300 ‐ Captações de Recursos no
Exterior, de que trata a Circular nº 3.737, de 4 de dezembro de 2014, e divulga novos leiautes das
mensagens ALCR003 e ALCR004.
14/08/2018 Estabelece procedimentos para remessa de informações sobre o detalhamento de cálculo do
Indicador Liquidez de Longo Prazo (NSFR), de que trata a Resolução nº 4.616, de 30 de novembro
de 2017, e a Circular nº 3.869, de 19 de dezembro de 2017, por meio do documento 2170 ‐
Demonstrativo do Indicador de Liquidez de Longo Prazo (DLP).
14/08/2018 Altera o Leiaute e as Instruções de preenchimento do documento de código 2061 ‐ Demonstrativo
de Limites Operacionais (DLO), de que trata a Carta Circular nº 3.663, de 27 de junho de 2014.
09/08/2018 Divulga modelos de documentos necessários à instrução de processos de autorização para
funcionamento, cancelamento da autorização para funcionamento, alteração de controle
societário, mudança de objeto social e fusão, cisão ou incorporação das sociedades de crédito
direto (SCD) e das sociedades de empréstimo entre pessoas (SEP), nos termos da Circular nº 3.898,
de 17 de maio de 2018.
09/08/2018 Divulga modelos de documentos necessários à instrução de processos de que trata a Circular nº
3.885, de 26 de março de 2018, referentes a autorização para funcionamento, alteração de
controle, reorganização societária, cancelamento da autorização para funcionamento, eleição de
administradores de instituições de pagamento, bem como de prestação de serviços de pagamento
por instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil.
07/08/2018 Cria, exclui e altera rubricas contábeis no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro
Nacional para registro de empréstimos e de operações de crédito imobiliário.
07/08/2018 Divulga procedimentos a serem observados para a operação de participante em regime de
contingência no Sistema de Transferência de Reservas (STR).
07/08/2018 Estabelece procedimentos operacionais relativos à manutenção no Banco Central do Brasil de
recursos, em espécie, correspondentes ao valor do saldo das moedas eletrônicas mantidas em
conta de pagamento.
03/08/2018 Dispõe sobre o Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML) entre o Banco Central do Brasil
(BCB) e o Banco Central do Paraguai (BCP).
03/07/2018 Altera instrução de codificação no Manual de Crédito Rural.
02/07/2018 Altera a Circular nº 3.874, de 3 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a divulgação da Taxa de Juros
dos Fundos Constitucionais (TFC), de que tratam a Lei nº 13.682, de 19 de junho de 2018, e a
Resolução nº 4.622, de 2 de janeiro de 2018.
29/06/2018 Altera o Leiaute e as Instruções de Preenchimento do documento de código 2061 ‐ Demonstrativo
de Limites Operacionais (DLO), de que trata a Carta Circular nº 3.663, de 27 de junho de 2014.
28/06/2018 Altera o Leiaute e as Instruções de Preenchimento do documento 3040 ‐ Dados de Risco de
Crédito, de que tratam a Circular nº 3.870, de 19 de dezembro de 2017, e a Carta Circular nº 3.869,
de 19 de março de 2018.
25/06/2018 Altera o Anexo I da Carta Circular nº 3.636, de 6 de março de 2014.
21/06/2018 Altera a Circular nº 3.869, de 19 de dezembro de 2017, que estabelece a metodologia de apuração
do indicador Liquidez de Longo Prazo (NSFR) e a Circular nº 3.749, de 5 de março de 2015, que
estabelece a metodologia de cálculo do indicador Liquidez de Curto Prazo (LCR).
21/06/2018 Altera o Documento 6 (Demonstrativo das Exigibilidades e das Aplicações de Crédito Rural) do
Manual de Crédito Rural (MCR).
12/06/2018 Altera o Documento 6 (Demonstrativo das Exigibilidades e das Aplicações de Crédito Rural) do
Manual de Crédito Rural (MCR).
11/06/2018 Altera as Instruções de Preenchimento e o leiaute dos documentos 4060 ‐ Balancete Patrimonial
Analítico e 4066 ‐ Balanço Patrimonial Analítico, relativos ao Conglomerado Prudencial, de que
trata a Carta Circular nº 3.651, de 25 de abril de 2014.
07/06/2018 Cria campo no MCR Documento 20‐2 para registro de deduções referentes ao bônus do Programa
de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF) e demais deduções legalmente
aplicáveis.
06/06/2018 Estabelece os procedimentos para o cálculo do valor da exposição relativa ao risco de crédito da
contraparte decorrente de operações com instrumentos financeiros derivativos sujeita ao cálculo
do requerimento de capital mediante abordagem padronizada (RWAcpad), de que trata a
Resolução nº 4.193, de 1º de março de 2013.
06/06/2018 Estabelece procedimentos e regras para escrituração contábil e para elaboração, remessa e
divulgação de demonstrações financeiras aplicáveis à sociedade de crédito direto e à sociedade de
empréstimo entre pessoas, altera e exclui atributos no elenco de contas do Plano Contábil das
Instituições do Sistema Financeiro Nacional e altera o Anexo 1 da Circular nº 3.764, de 26 de
agosto de 2015.
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30/05/2018 Dispõe sobre os procedimentos para o cumprimento do requerimento de margem bilateral de
garantia em operações com instrumentos financeiros derivativos realizadas no País ou no exterior
por instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil, não liquidadas por meio de entidade que se interponha como contraparte central.
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29/05/2018 Cria rubricas contábeis e complementa função de título no Plano Contábil das Instituições do
Sistema Financeiro Nacional para registro de operações relativas a depósitos de municípios em
cooperativas de crédito.
25/05/2018 Altera a redação da Carta Circular nº 3.853, de 19 de dezembro de 2017, que detalha rubricas
contábeis a serem utilizadas no cálculo da parcela dos ativos ponderados pelo risco na forma
simplificada (RWAS5) no que se refere ao risco de crédito.
22/05/2018 Estabelece critérios e condições para a divulgação, em notas explicativas, de informações sobre
partes relacionadas pelas administradoras de consórcio e instituições de pagamento.
17/05/2018 Estabelece procedimentos para transferência em caráter definitivo dos créditos aportados em
conta destinada ao registro e controle do fluxo de recursos relativos ao pagamento de salários,
proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares (conta‐salário) para contas
de depósitos ou de pagamento pré‐pagas (portabilidade salarial).
17/05/2018 Altera a Circular nº 3.862, de 7 de dezembro de 2017, que estabelece os procedimentos para o
cálculo da parcela dos ativos ponderados pelo risco na forma simplificada (RWAS5) referente às
exposições ao risco de crédito sujeitas ao cálculo do requerimento de capital mediante abordagem
padronizada (RWACSimp).
17/05/2018 Dispõe sobre procedimentos para instrução de processos de autorização para funcionamento, de
cancelamento da autorização para funcionamento, de autorização para transferência de controle
societário e para reorganização societária e sobre procedimentos para comunicação de alteração
em participação qualificada da sociedade de crédito direto e da sociedade de empréstimo entre
pessoas.
17/05/2018 Define o conteúdo e a forma de divulgação do Demonstrativo da Carteira de Ativos ‐
Administração Especial (DCA‐AE).
11/05/2018 Dispõe sobre a remessa de informações relativas à avaliação direta da qualidade do atendimento
prestado pela ouvidoria a clientes e usuários de que trata a Circular no 3.881, de 2018.
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09/05/2018 Dispõe sobre o horário de atendimento ao público nas dependências das instituições financeiras e
demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil nos dias de jogos da
seleção brasileira de futebol durante a Copa do Mundo da Fifa Rússia 2018.
09/05/2018 Estabelece procedimentos para registro contábil e divulgação de informações acerca dos ativos
componentes das carteiras de ativos e das obrigações por emissão de Letra Imobiliária Garantida
(LIG) pela instituição emissora de LIG e pelo agente fiduciário nas hipóteses de decretação de
intervenção, liquidação extrajudicial ou falência da instituição emissora, ou de reconhecimento do
seu estado de insolvência pelo Banco Central do Brasil.
04/05/2018 Dispõe sobre os procedimentos e as informações necessárias para o depósito de Letras
Imobiliárias Garantidas e para o registro ou depósito dos ativos integrantes da carteira de ativos,
de que trata a Resolução nº 4.598, de 29 de agosto de 2017.
02/05/2018 Altera e revoga dispositivos do Regulamento do Sistema de Transferência de Reservas (STR), anexo
à Circular nº 3.100, de 28 de março de 2002, para estabelecer hipótese excepcional de
prorrogação do horário de funcionamento do Sistema de Transferência de Reservas (STR), dispor
sobre a forma de processamento da liquidação das transferências de fundos nesse sistema e
atualizar procedimentos e nomenclaturas previstas no referido regulamento.
02/05/2018 Altera a Circular nº 3.433, de 3 de fevereiro de 2009, que dispõe sobre concessão de autorização
para funcionamento, transferência de controle societário, cisão, fusão, incorporação, prática de
outros atos societários e exercício de cargos em órgãos estatutários ou contratuais em
administradoras de consórcio, bem como sobre o cancelamento de autorização para
funcionamento e para administração de grupos de consórcio.
27/04/2018 Altera o Leiaute e as Instruções de preenchimento do documento de código 2061 ‐ Demonstrativo
de Limites Operacionais (DLO), de que trata a Carta Circular nº 3.663, de 27 de junho de 2014.
26/04/2018 Altera a Circular nº 3.512, de 25 de novembro de 2010.
19/04/2018 Altera a Carta Circular nº 3.687, de 26 de dezembro de 2014, o Leiaute e as Instruções de
Preenchimento do documento de código 2060 ‐ Demonstrativo de Risco de Mercado (DRM).
03/04/2018 Define o conteúdo e a forma de divulgação do Demonstrativo da Carteira de Ativos (DCA).
03/04/2018 Cria rubricas contábeis no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional para
registro de ativos e de obrigações relativos à Letra Imobiliária Garantida (LIG).
03/04/2018 Altera as Cartas Circulares ns. 3.616, de 12 de novembro de 2013, 3.687, de 26 de dezembro de
2014, e 3.694, de 6 de fevereiro de 2015.
28/03/2018 Dispõe sobre a autorização para o exercício da função de agente fiduciário em emissão de Letra
Imobiliária Garantida, de que trata a Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015.
28/03/2018 Altera a Circular nº 3.093, de 1º de março de 2002, que trata do encaixe obrigatório sobre recursos
de depósitos de poupança.
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28/03/2018 Altera a Circular nº 3.461, de 24 de julho de 2009, que consolida as regras sobre os procedimentos
a serem adotados na prevenção e combate às atividades relacionadas com os crimes previstos na
Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.
28/03/2018 Altera as Circulares nº 3.632, de 21 de fevereiro de 2013, nº 3.569, de 22 de dezembro de 2011, nº
3.090, de 1º de março de 2002 e nº 3.566, de 8 de dezembro de 2011.
28/03/2018 Esclarece critérios básicos para o cálculo de valores estabelecidos pelos arts. 2º e 4º da Circular nº
3.682, de 4 de novembro de 2013, e para o cálculo do valor total estipulado pelo § 5º do art. 26 do
Regulamento anexo à Circular nº 3.682, de 2013, no âmbito dos arranjos de pagamento.
26/03/2018 Altera o Leiaute e as Instruções de Preenchimento do Documento 3040 ‐ Dados de Risco de
Crédito, de que tratam a Circular nº 3.870, de 19 de dezembro de 2017, e a Carta Circular nº 3.869,
de 19 de março de 2018.
26/03/2018 Estabelece limites máximos para a tarifa de intercâmbio nos arranjos de pagamento domésticos,
de compra e de conta de depósito à vista.
26/03/2018 Altera a Circular nº 3.682, de 4 de novembro de 2013, que disciplina a prestação de serviço de
pagamento no âmbito dos arranjos integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), e seu
Regulamento anexo.
26/03/2018 Estabelece os requisitos e os procedimentos para autorização para funcionamento, alteração de
controle e reorganização societária, cancelamento da autorização para funcionamento, condições
para o exercício de cargos de administração nas instituições de pagamento e autorização para a
prestação de serviços de pagamento por instituições financeiras e demais instituições autorizadas
a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
22/03/2018 Dispõe sobre procedimento para o cálculo da taxa de juros "NTNm" de que trata o art. 4º da
Resolução nº 4.645, de 16 março de 2018.
19/03/2018 Altera a redação da Carta Circular nº 3.853, de 19 de dezembro de 2017, que detalha rubricas
contábeis a serem utilizadas no cálculo da parcela dos ativos ponderados pelo risco na forma
simplificada (RWAS5) no que se refere ao risco de crédito.
19/03/2018 Altera e consolida os procedimentos a serem observados na remessa de informações ao Sistema
de Informações de Créditos (SCR), de que trata a Circular nº 3.870, de 19 de dezembro de 2017.
19/03/2018 Divulga esclarecimentos a respeito da aplicação do disposto na Circular nº 3.847, de 13 de
setembro de 2017, no que diz respeito à suspensão dos registros de operações com a Venezuela,
no âmbito do Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos (CCR).
09/03/2018 Altera campos do Documento 6 (Demonstrativo das Exigibilidades e das Aplicações de Crédito
Rural) do Manual de Crédito Rural relativos às subexigibilidades Pronaf e Pronamp.
07/03/2018 Altera a Circular nº 3.689, de 16 de dezembro de 2013, que regulamenta, no âmbito do Banco
Central do Brasil, as disposições sobre o capital estrangeiro no País e sobre o capital brasileiro no
exterior, e a Circular nº 3.690, de 16 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a classificação das
operações no mercado de câmbio.
07/03/2018 Dispõe sobre as contas contábeis a serem utilizadas na composição da receita de serviços e de
produtos financeiros, de que trata o art. 7º da Lei nº 13.506, de 13 de novembro de 2017.
07/03/2018 Dispõe sobre a implementação de instrumento de avaliação direta da qualidade do atendimento
prestado pela ouvidoria a clientes e usuários.
07/03/2018 Revoga as Circulares ns. 3.318, de 31 de março de 2006, e 3.455, de 22 de maio de 2009, que
dispõem sobre o fornecimento de informações e a metodologia para a apuração da Taxa Básica
Financeira (TBF) e da Taxa Referencial (TR).
28/02/2018 Altera o Leiaute e as Instruções de preenchimento do documento de código 2061 ‐ Demonstrativo
de Limites Operacionais (DLO), de que trata a Carta Circular nº 3.663, de 27 de junho de 2014.
22/02/2018 Define a forma de cálculo e de cobrança do custo financeiro por deficiência no cumprimento das
exigibilidades de direcionamento de recursos para aplicação em crédito rural, de que trata o art.
21 da Lei nº 4.829, de 5 de novembro de 1965.
20/02/2018 Altera as Circulares ns. 3.398, de 23 de julho de 2008, 3.429, de 14 de janeiro de 2009, e 3.742, de
8 de janeiro de 2015, que estabelecem procedimentos para a remessa de informações referentes
à apuração dos limites e padrões mínimos regulamentares; ao risco de mercado e à apuração dos
respectivos requerimentos mínimos de capital regulamentar; e ao total de exposições em ouro,
moeda estrangeira e em operações sujeitas a variação cambial, e às parcelas dos ativos
ponderados por risco relativas ao risco de mercado.
20/02/2018 Divulga esclarecimentos a respeito da aplicação do disposto na Circular nº 3.857, de 14 de
novembro de 2017, no que diz respeito ao fornecimento de documentos, dados ou informações
relacionados aos recolhimentos compulsórios e direcionamentos obrigatórios controlados pelo
Departamento de Operações Bancárias e de Sistema de Pagamentos.
08/02/2018 Revoga dispositivos da Circular nº 3.809, de 25 de agosto de 2016, que estabelece os
procedimentos para o reconhecimento de instrumentos mitigadores no cálculo da parcela dos
ativos ponderados pelo risco (RWA) referentes às exposições ao risco de crédito sujeitas ao cálculo
do requerimento de capital mediante abordagem padronizada (RWAcpad).
31/01/2018 Dispõe sobre metodologias e procedimentos para a avaliação da suficiência do valor de
Patrimônio de Referência (PR) mantido para a cobertura do risco de variação das taxas de juros
em instrumentos classificados na carteira bancária (IRRBB), a identificação, mensuração e controle
do IRRBB e a divulgação pública e remessa ao Banco Central do Brasil de informações relativas ao
IRRBB.
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29/01/2018 Revoga a Carta Circular nº 2.829, de 23 de dezembro de 1998, que trata dos procedimentos a
serem observados na instrução de processo de prorrogação de prazo para alienação de imóveis
não destinados a uso próprio.
25/01/2018 Atualiza disposições do MCR ‐ Documento 5‐A relativas ao envio pelas instituições financeiras das
relações de que tratam o MCR 3‐2‐11‐"d" e o MCR 5‐2.
22/01/2018 Altera o Anexo I à Carta Circular nº 3.611, de 2 de setembro de 2013, que divulga os títulos e
subtítulos do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif), utilizados
como base de cálculo das contribuições ordinárias e especiais das instituições associadas ao Fundo
Garantidor de Crédito (FGC).
03/01/2018 Dispõe sobre a divulgação da Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais (TFC), de que tratam a
Medida Provisória nº 812, de 26 de dezembro de 2017, e a Resolução nº 4.622, de 2 de janeiro de
2018.
28/12/2017 Divulga as novas versões do Modelo de Cálculo e das Instruções de Preenchimento do Documento
de código 2160 ‐ Demonstrativo de Risco de Liquidez (DRL), de que trata a Carta Circular nº 3.775,
de 14 de julho de 2016, para as instituições que se enquadram no disposto no art. 3º da Resolução
nº 4.401, de 27 de fevereiro de 2015.
28/12/2017 Altera o Leiaute e as Instruções de preenchimento do documento de código 2061 ‐ Demonstrativo
de Limites Operacionais (DLO), de que trata a Carta Circular nº 3.663, de 27 de junho de 2014.
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26/12/2017 Dispõe sobre a definição da expectativa de variação percentual do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) para os doze meses subsequentes, componente do cálculo do fator de
ajuste "ak", de que trata a Resolução nº 4.600, de 25 de setembro de 2017.
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22/12/2017 Altera a redação da Carta Circular nº 3.819, de 04 de maio de 2017, que altera o Leiaute e as
Instruções de Preenchimento do Documento 3040 ‐ Dados de Risco de Crédito, de que tratam a
Circular nº 3.567, de 12 de dezembro de 2011, e a Carta Circular nº 3.540, de 23 de fevereiro de
2012.
21/12/2017 Dispõe sobre a prestação de informações aos investidores por parte de instituições emissoras de
Letra Imobiliária Garantida (LIG) de que trata a Resolução nº 4.598, de 29 de agosto de 2017.
21/12/2017 Dispõe sobre o Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos (CCR) e revoga a Circular nº 3.688,
de 16 de dezembro de 2013.
21/12/2017 Estabelece a forma de prestação de informações de arranjos de pagamento integrantes e não
integrantes do SPB.
19/12/2017 Dispõe sobre o fornecimento de informações relativas a operações de crédito ao Sistema de
Informações de Créditos (SCR), de que trata a Resolução nº 4.571, de 26 de maio de 2017.
19/12/2017 Estabelece a metodologia de apuração do indicador Liquidez de Longo Prazo (NSFR), dispõe sobre
a divulgação de informações relativas ao NSFR e altera a Circular nº 3.749, de 5 de março de 2015.
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19/12/2017 Divulga novo Regulamento do Comitê de Política Monetária (Copom).
19/12/2017 Detalha rubricas contábeis a serem utilizadas na apuração da parcela dos ativos ponderados pelo
risco na forma simplificada (RWAS5) referente ao cálculo do requerimento de capital para
cobertura do risco operacional mediante abordagem padronizada simplificada (RWAROSimp).
19/12/2017 Detalha rubricas contábeis a serem utilizadas no cálculo da parcela dos ativos ponderados pelo
risco na forma simplificada (RWAS5) referente às exposições ao risco de crédito sujeitas à
apuração do requerimento mínimo de capital mediante abordagem padronizada simplificada
(RWARCSimp).
19/12/2017 Detalha rubricas contábeis a serem utilizadas na apuração da parcela dos ativos ponderados pelo
risco na forma simplificada (RWAS5) referente à exposição em ouro, em moeda estrangeira e em
ativos sujeitos à variação cambial mediante abordagem padronizada simplificada (RWACAMSimp).
19/12/2017 Detalha rubricas contábeis a serem utilizadas no cálculo do limite de aplicação de recursos no
Ativo Permanente a ser observado pelas instituições optantes pela apuração do Patrimônio de
Referência Simplificado (PRS5).
19/12/2017 Detalha rubricas contábeis a serem utilizadas na apuração do Patrimônio de Referência
Simplificado (PRS5).
15/12/2017 Divulga instruções para o registro de operações de crédito contratadas ao amparo do art. 4º da
Resolução nº 4.605, de 19 de outubro de 2017, no Sistema de Registro de Operações de Crédito
com o Setor Público (Cadip).
13/12/2017 Estabelece procedimentos para registro contábil e divulgação de informações pela instituição
emissora de Letra Imobiliária Garantida (LIG), na condição de administradora das carteiras de
ativos submetidas ao regime fiduciário previsto no art. 69 da Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de
2015.
07/12/2017 Dispõe sobre a política de conformidade (compliance) das administradoras de consórcio e das
instituições de pagamento.
07/12/2017 Altera a Circular nº 2.905, de 30 de junho de 1999, que dispõe acerca de prazos mínimos e da
remuneração das operações ativas e passivas realizadas no mercado financeiro.
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07/12/2017 Estabelece os procedimentos para o cálculo da parcela dos ativos ponderados pelo risco na forma
simplificada (RWAS5) relativa ao cálculo do capital requerido para o risco operacional mediante
abordagem padronizada simplificada (RWAROSimp), de que trata a Resolução nº 4.606, de 19 de
outubro de 2017.
07/12/2017 Estabelece os procedimentos para o cálculo da parcela dos ativos ponderados pelo risco na forma
simplificada (RWAS5) referente às exposições ao risco de crédito sujeitas à apuração do
requerimento de capital mediante abordagem padronizada simplificada (RWARCSimp), de que
trata a Resolução nº 4.606, de 19 de outubro de 2017.
07/12/2017 Estabelece os procedimentos para o cálculo da parcela dos ativos ponderados pelo risco na forma
simplificada (RWAS5) relativa à exposição em ouro, em moeda estrangeira e em ativos sujeitos à
variação cambial mediante abordagem padronizada simplificada (RWACAMSimp), de que trata a
Resolução nº 4.606, de 19 de outubro de 2017.
04/12/2017 Altera o Documento 6 (Demonstrativo das Exigibilidades e das Aplicações de Crédito Rural) do
Manual de Crédito Rural.
01/12/2017 Cria e altera rubricas contábeis no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional
(Cosif) para registro de reservas livres no Banco Central do Brasil.
28/11/2017 Altera os Anexos 1 e 2 da Circular nº 3.764, de 26 de agosto de 2015, que consolida as normas
relativas à remessa de demonstrações financeiras ao Banco Central do Brasil.
28/11/2017 Altera o Leiaute e as Instruções de Preenchimento dos Documentos 3040, Dados de Risco de
Crédito, e 3050, Estatísticas Agregadas de Crédito e Arrendamento Mercantil, de que tratam a
Circular nº 3.567, de 12 de dezembro de 2011, e a Carta Circular nº 3.540, de 23 de fevereiro de
2012.
27/11/2017 Altera o Regulamento Anexo à Circular nº 3.532, de 25 de abril de 2011.
14/11/2017 Regulamenta os parâmetros para a aplicação das penalidades administrativas previstas na Lei nº
9.613, de 3 de março de 1998.
14/11/2017 Dispõe sobre o rito do processo administrativo sancionador, a aplicação de penalidades, o termo
de compromisso, as medidas acautelatórias, a multa cominatória e o acordo administrativo em
processo de supervisão previstos na Lei nº 13.506, de 13 de novembro de 2017.
10/11/2017 Altera a Carta Circular nº 3.694, de 06 de fevereiro de 2015, que dispõe sobre os procedimentos
para a remessa das informações diárias referentes ao total de exposição em ouro, moeda
estrangeira e em operações sujeitas à variação cambial e à apuração das respectivas parcelas no
cálculo dos requerimentos mínimos de Patrimônio de Referência (PR), de Nível I e de Capital
Principal e de Capital Adicional, de que tratam as Resoluções ns. 3.488, de 29 de agosto de 2007 e
4.193, de 1º de março de 2013, e a Circular nº 3.742, de 8 de janeiro de 2015.
10/11/2017 Dispõe sobre a atividade de auditoria interna nas administradoras de consórcio e nas instituições
de pagamento.
09/11/2017 Altera a Circular nº 3.729, de 17 de novembro de 2014, que dispõe sobre o Sistema de Registro de
Demandas do Cidadão (RDR).
01/11/2017 Esclarece procedimentos estabelecidos pela Circular nº 3.854, de 26 de outubro de 2017, que trata
da implantação da compensação e da liquidação centralizada para os arranjos sujeitos a essa
sistemática.
26/10/2017 Altera o Regulamento anexo à Circular nº 3.682, de 4 de novembro de 2013, no que diz respeito ao
prazo limite para a implantação da liquidação centralizada para os arranjos sujeitos a essa forma
de liquidação.
18/10/2017 Institui tarifa sobre as operações realizadas pelas instituições financeiras no âmbito do Convênio
de Pagamentos e Créditos Recíprocos (CCR).
17/10/2017 Altera a Circular nº 3.848, de 18 de setembro de 2017, que estabelece os procedimentos para o
cálculo dos Fatores de Ponderação de Risco (FPRs) aplicáveis às exposições a títulos de
securitização para fins de apuração do requerimento de capital mediante abordagem padronizada
(RWACPAD), de que trata a Resolução nº 4.193, de 1º de março de 2013.
26/09/2017 Dispõe sobre procedimento para o cálculo da taxa de juros "Jm" de que trata o art. 2º da
Resolução nº 4.600, de 25 de setembro de 2017.
22/09/2017 Atualiza o MCR ‐ Documento 5‐A, que trata do Sistema de Operações do Crédito Rural e do
Proagro (Sicor), para adaptar o conteúdo às alterações decorrentes do Plano Agrícola e Pecuário
2017/2018.
18/09/2017 Altera as Circulares ns. 3.644, de 4 de março de 2013, 3.748, de 27 de fevereiro de 2015, e 3.809,
de 25 de agosto de 2016.
18/09/2017 Estabelece os procedimentos para o cálculo dos Fatores de Ponderação de Risco (FPRs) aplicáveis
às exposições a títulos de securitização para fins de apuração do requerimento de capital
mediante abordagem padronizada (RWAcpad), de que trata a Resolução nº 4.193, de 1º de março
de 2013.
14/09/2017 Altera o Leiaute e as Instruções de preenchimento do documento de código 2061 ‐ Demonstrativo
de Limites Operacionais (DLO), de que trata a Carta Circular nº 3.663, de 27 de junho de 2014.
13/09/2017 Dispõe sobre a suspensão dos registros de operações com a Venezuela, no âmbito do Convênio de
Pagamentos e Créditos Recíprocos (CCR).
13/09/2017 Estabelece procedimentos e parâmetros relativos ao Processo Interno de Avaliação da Adequação
de Capital (Icaap).
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13/09/2017 Altera a Circular nº 3.691, de 16 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o mercado de câmbio, e
dá outras providências.
08/09/2017 Altera o Anexo II (Códigos dos Recursos Obrigatórios ‐ MCR 6‐2) do Documento 6 (Demonstrativo
das Exigibilidades e das Aplicações de Crédito Rural) do Manual de Crédito Rural.
30/08/2017 Altera a Circular nº 3.689, de 16 de dezembro de 2013, que regulamenta, no âmbito do Banco
Central do Brasil, as disposições sobre o capital estrangeiro no País e sobre o capital brasileiro no
exterior.
23/08/2017 Altera o Regulamento anexo à Circular nº 3.682, de 4 de novembro de 2013, no que diz respeito ao
prazo‐limite para a implantação da liquidação centralizada para os arranjos sujeitos a essa forma
de liquidação.
22/08/2017 Altera o Documento 6 do Manual de Crédito Rural (MCR).
16/08/2017 Dispõe sobre as informações utilizadas para a apuração do LCR de que trata a Resolução nº 4.401,
de 27 de fevereiro de 2015 e a Circular nº 3.749, de 5 de março de 2015.
04/08/2017 Altera o Modelo de Cálculo e as Instruções de Preenchimento do Documento de código 2160 ‐
Demonstrativo de Risco de Liquidez (DRL), de que trata a Carta Circular nº 3.775, de 14 de julho de
2016, para as instituições que se enquadram no disposto no art. 3º da Resolução nº 4.401, de 27
de fevereiro de 2015.
27/07/2017 Altera o Regulamento anexo à Circular nº 3.682, de 4 de novembro de 2013, para segregar a
implantação da liquidação centralizada e excluir a liberação de crédito relacionada a fluxo
financeiro futuro da mencionada liquidação centralizada.
27/07/2017 Altera a Circular nº 3.749, de 5 de março de 2015, que estabelece a metodologia de cálculo e
dispõe sobre a divulgação de informações do indicador de Liquidez de Curto Prazo (LCR).
18/07/2017 Divulga a amostra de que trata o art. 1º da Resolução nº 3.354, de 31 de março de 2006, para fins
de cálculo da Taxa Básica Financeira (TBF) e da Taxa Referencial (TR).
04/07/2017 Altera o Leiaute e as Instruções de preenchimento do documento de código 2061 ‐ Demonstrativo
de Limites Operacionais (DLO), de que trata a Carta Circular nº 3.663, de 27 de junho de 2014.
30/06/2017 Altera o MCR ‐ Documento 5‐A, que trata do Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro
(Sicor).
28/06/2017 Altera a Circular nº 3.461, de 24 de julho de 2009, que consolida as regras sobre os procedimentos
a serem adotados na prevenção e combate às atividades relacionadas com os crimes previstos na
Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.
27/06/2017 Altera o Regulamento Anexo à Circular nº 3.057, de 31 de agosto de 2001, que disciplina o
funcionamento dos sistemas operados pelas câmaras e pelos prestadores de serviços de
compensação e de liquidação integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro e dá outras
providências.
27/06/2017 Altera a Circular nº 3.689, de 16 de dezembro de 2013, que regulamenta, no âmbito do Banco
Central do Brasil, as disposições sobre o capital estrangeiro no País e sobre o capital brasileiro no
exterior.
21/06/2017 Altera a Circular nº 3.093, de 1º de março de 2002, que trata do encaixe obrigatório sobre recursos
de depósitos de poupança.
19/06/2017 Cria e altera rubricas contábeis no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional
(Cosif).
14/06/2017 Revoga as Circulares ns. 3.655, de 27 de março de 2013, e 3.755, de 28 de maio de 2015.
13/06/2017 Altera o Documento 6 do Manual de Crédito Rural (MCR).
13/06/2017 Dispõe, no âmbito do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, sobre as informações dos
recursos administrativos enviados à Comissão Especial de Recursos a serem transmitidas ao Banco
Central do Brasil por meio do Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro.
13/06/2017 Divulga procedimentos atinentes ao monitoramento do Sistema de Transferência de Reservas
(STR).
13/06/2017 Divulga esclarecimentos acerca da remessa de informações de que trata a Circular nº 3.093, de 1º
de março de 2002.
31/05/2017 Altera o Leiaute e as Instruções de preenchimento do documento de código 2061 ‐ Demonstrativo
de Limites Operacionais (DLO), de que trata a Carta Circular nº 3.663, de 27 de junho de 2014.
29/05/2017 Divulga o repositório de procedimentos operacionais do Sistema de Informações Banco Central
(Sisbacen) e dá outras providências.
26/05/2017 Altera a Circular nº 3.644, de 4 de março de 2013, que estabelece os procedimentos para o cálculo
da parcela relativa dos ativos ponderados pelo risco sujeitas ao cálculo do requerimento de capital
mediante abordagem padronizada (RWAcpad).
24/05/2017 Inclui atributo relativo às instituições de pagamento em rubricas do Plano Contábil das Instituições
do Sistema Financeiro Nacional (Cosif).
17/05/2017 Dispõe sobre critérios, procedimentos e regras contábeis aplicáveis às instituições de pagamento.
17/05/2017 Especifica as mensagens a que se refere a Circular nº 3.832, de 11 de maio de 2017.
04/05/2017 Altera o Leiaute e as Instruções de Preenchimento do Documento 3040 ‐ Dados de Risco de
Crédito, de que tratam a Circular nº 3.567, de 12 de dezembro de 2011, e a Carta Circular nº 3.540,
de 23 de fevereiro de 2012.
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26/04/2017 Altera o Leiaute do Documento 3040 ‐ Dados de Risco de Crédito, de que tratam a Circular nº
3.567, de 12 de dezembro de 2011, e a Carta Circular nº 3.540, de 23 de fevereiro de 2012.
20/04/2017 Esclarece acerca da implementação da norma que trata do financiamento do saldo devedor da
fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós‐pagos.
17/04/2017 Esclarece acerca do registro contábil decorrente de contratos de prestação de serviços firmados
por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil com o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) para pagamentos de benefícios.
13/04/2017 Dispõe sobre os procedimentos operacionais no âmbito do Banco Central do Brasil relacionados
ao Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT), de que tratam a Lei nº 13.254,
de 13 de janeiro de 2016, e a Lei nº 13.428, de 30 de março de 2017, e altera anexo da Circular nº
3.690, de 16 de dezembro de 2013.
07/04/2017 Esclarece sobre a identificação de depositante para fins de abertura de contas de depósitos.
31/03/2017 Altera o leiaute e as Instruções de Preenchimento, e estabelece nova data‐limite para remessa do
Documento de código 2160 ‐ Demonstrativo de Risco de Liquidez (DRL) em base diária, de que
trata a Carta Circular nº 3.775, de 14 de julho de 2016, para as instituições que se enquadram no
disposto no art. 3º da Resolução nº 4.401, de 27 de fevereiro de 2015.
29/03/2017 Altera a Circular nº 3.624, de 6 de fevereiro de 2013, que estabelece períodos de entrega da
declaração de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE).
23/03/2017 Altera os procedimentos a serem observados na remessa de informações, por meio do documento
de código 3050, ao Sistema de Informações de Créditos (SCR), de que tratam a Circular nº 3.567,
de 12 de dezembro de 2011, e a Carta Circular nº 3.540, de 23 de fevereiro de 2012.
15/03/2017 Divulga procedimentos para remessa de informações de que tratam as Circulares ns. 3.819 e
3.820, de 14 de dezembro de 2016, pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas
a funcionar pelo Banco Central do Brasil em regime de liquidação extrajudicial e pelas
administradoras de consórcio em regime de liquidação extrajudicial.
10/03/2017 Altera função de título contábil no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional
(Cosif), relativo a registro de depósitos para liquidação de ajustes e de posições em sistemas de
compensação e de liquidação.
10/03/2017 Exclui títulos e subtítulo do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif).
09/03/2017 Altera a Circular nº 3.691, de 16 de dezembro de 2013, a fim de permitir a utilização de assinaturas
eletrônicas em contratos de câmbio em qualquer formato admitido pelas partes como válido e
aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
06/03/2017 Ajusta procedimentos do cálculo de cobertura previsto no MCR Documento 20‐2, Súmula de
Julgamento e de Revisão do Pedido de Cobertura do Proagro, para conferir maior clareza à
redação empregada e tornar mais precisos os cálculos adotados.
15/02/2017 Altera a Circular nº 3.747, de 27 de fevereiro de 2015, que dispõe sobre as condições para registro
das informações a respeito das garantias constituídas sobre imóveis, nos termos da Resolução nº
4.088, de 24 de maio de 2012, relativas às operações de crédito que especifica.
10/02/2017 Altera o Leiaute do Documento 3040 ‐ Dados de Risco de Crédito, de que tratam a Circular nº
3.567, de 12 de dezembro de 2011, e a Carta Circular nº 3.540, de 23 de fevereiro de 2012.
08/02/2017 Prorroga o prazo estabelecido pela Carta Circular nº 3.786, de 2016, para registro das informações
do MCR Documento 20‐2 nos campos correspondentes do Sistema de Operações do Crédito Rural
e do Proagro (Sicor).
31/01/2017 Altera o Documento 6 do Manual de Crédito Rural (MCR).
26/01/2017 Altera a Circular nº 3.749, de 5 de março de 2015, que estabelece a metodologia de cálculo e
dispõe sobre a divulgação de informações do indicador de Liquidez de Curto Prazo (LCR).
26/01/2017 Altera a Circular nº 3.691, de 16 de dezembro de 2013, para ajustar a regulamentação cambial ao
disposto na Lei nº 13.017, de 21 de julho de 2014, que alterou o valor das operações de câmbio
que não necessitam de contrato de câmbio para até US$10.000,00 (dez mil dólares dos Estados
Unidos).
26/01/2017 Altera a Circular nº 3.683, de 4 de novembro de 2013, que dispõe sobre instituições de pagamento
e prestação de serviços de pagamentos.
25/01/2017 Divulga esclarecimentos relativos às medidas que devem ser adotadas por instituidores de
arranjos de pagamento em funcionamento relacionadas à abertura de participação nos
respectivos arranjos de pagamento, nos termos da Circular nº 3.682, de 4 de novembro de 2013,
com a redação dada pela Circular nº 3.815, de 7 de dezembro de 2016.
24/01/2017 Altera a Circular nº 3.632, de 21 de fevereiro de 2013, que define e consolida as regras do
recolhimento compulsório sobre recursos à vista; a Circular nº 3.655, de 27 de março de 2013, que
define e consolida as regras da exigibilidade adicional sobre depósitos; a Circular nº 3.569, de 22
de dezembro de 2011, que define as regras do recolhimento compulsório sobre recursos a prazo; a
Circular nº 3.090, de 1º de março de 2002, que redefine as regras do recolhimento compulsório
sobre recursos de depósitos e de garantias realizadas; e a Circular nº 3.745, de 23 de janeiro de
2015, que dispõe sobre o cumprimento da exigibilidade de recolhimento compulsório sobre
recursos à vista de que trata a Circular nº 3.632, de 2013; e revoga as Circulares nº 3.548, de 8 de
julho de 2011, nº 3.619, de 18 de dezembro de 2012, nº 3.659, de 25 de junho de 2013, e nº 3.745,
de 23 de janeiro de 2015, bem como outros dispositivos que especifica.
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20/01/2017 Altera disposições inseridas pela Circular nº 3.814, de 7 de dezembro de 2016, na Circular nº 3.689,
de 16 de dezembro de 2013, que regulamenta, no âmbito do Banco Central do Brasil, as
disposições sobre o capital estrangeiro no País e sobre o capital brasileiro no exterior.
18/01/2017 Altera o Leiaute e as Instruções de preenchimento do documento de código 2061 ‐ Demonstrativo
de Limites Operacionais (DLO), de que trata a Carta Circular nº 3.663, de 27 de junho de 2014.
30/12/2016 Dispõe sobre as informações que devem constar no relatório de que trata a Circular nº 3.648, de 4
de março de 2013.
26/12/2016 Institui o MCR ‐ Documento 19, Relatório de comprovação de perdas do Proagro (RCP), que passa
a integrar o Manual de Crédito Rural, e especifica informações dos MCR Documentos ‐ 18 e 19 a
serem registradas no Sicor.
21/12/2016 Altera a Carta Circular nº 3.767, de 23 de maio de 2016, que cria, exclui e altera rubricas contábeis
no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif) para registro de
operações de crédito rural.
19/12/2016 Cria, altera e exclui títulos e subtítulos contábeis no Plano Contábil das Instituições do Sistema
Financeiro Nacional (Cosif) para registro e controle das obrigações de instituições em liquidação.

Carta Circular N° 3.794

15/12/2016 Altera a função de título do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif).

Carta Circular N° 3.793

15/12/2016 Altera o Leiaute do Documento 3040 ‐ Dados de Risco de Crédito, de que trata a Circular nº 3.567,
de 12 de dezembro de 2011, e a Carta Circular nº 3.540, de 23 de fevereiro de 2012.
15/12/2016 Cria títulos e subtítulos no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif)
para registro de ajustes de variação cambial de investimentos no exterior e hedge de investimento
no exterior.
14/12/2016 Dispõe sobre critérios e procedimentos contábeis aplicáveis às administradoras de consórcio em
regime de liquidação extrajudicial.
14/12/2016 Dispõe sobre procedimentos contábeis aplicáveis às instituições em regime de liquidação
extrajudicial na elaboração, remessa e divulgação de demonstrações financeiras.
14/12/2016 Dispõe sobre os critérios e procedimentos para reconhecimento contábil e mensuração dos
componentes do ativo intangível e sobre o ativo diferido das administradoras de consórcio e das
instituições de pagamento.
14/12/2016 Dispõe sobre os critérios e procedimentos para reconhecimento e registro contábil dos
componentes do ativo imobilizado de uso das administradoras de consórcio e das instituições de
pagamento.
14/12/2016 Dispõe sobre o registro contábil dos efeitos das variações cambiais resultantes da conversão de
demonstrações financeiras de dependências e de investimentos em coligada ou controlada no
exterior.
07/12/2016 Altera o Regulamento anexo à Circular nº 3.682, de 4 de novembro de 2013, que disciplina a
prestação de serviço de pagamento no âmbito dos arranjos de pagamentos integrantes do Sistema
de Pagamentos Brasileiro (SPB), estabelece os critérios segundo os quais os arranjos de
pagamento não integrarão o SPB e dá outras providências.
07/12/2016 Altera a Circular nº 3.689, de 16 de dezembro de 2013, que regulamenta, no âmbito do Banco
Central do Brasil, as disposições sobre o capital estrangeiro no País e sobre o capital brasileiro no
exterior.
01/12/2016 Cria e exclui rubricas contábeis no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional
(Cosif).
30/11/2016 Divulga o formato para ser adotado no caso de envio de informações ao Banco Central do Brasil de
que tratam os parágrafos únicos dos artigos 117 e 132‐A da Circular nº 3.691, de 16 de dezembro
de 2013.
23/11/2016 Altera as Circulares ns. 3.690 e 3.691, ambas de 16 de dezembro de 2013, quanto à conversão em
reais dos gastos realizados em moeda estrangeira por meio de cartões de crédito de uso
internacional e à forma de pagamento de operações com o exterior.
23/11/2016 Divulga modelos de documentos necessários à instrução de processos de eleição ou nomeação
para exercício de cargos em órgãos estatutários ou contratuais das instituições financeiras e das
demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, exceto administradoras
de consórcio, cooperativas de crédito e instituições de pagamento, nos termos da Circular nº
3.611, de 31 de outubro de 2012.
07/11/2016 Altera o Leiaute e as Instruções de preenchimento do documento de código 2061 ‐ Demonstrativo
de Limites Operacionais (DLO), de que trata a Carta Circular nº 3.663, de 27 de junho de 2014.
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18/10/2016 Institui o MCR Documento 20‐2, Súmula de Julgamento e de Revisão do Pedido de Cobertura do
Proagro, que passa a integrar o Manual de Crédito Rural.
27/09/2016 Altera o Leiaute e as Instruções de Preenchimento do Documento 3040 ‐ Dados de Risco de
Crédito, de que tratam a Circular nº 3.567, de 12 de dezembro de 2011, e a Carta Circular nº 3.540,
de 23 de fevereiro de 2012.
19/09/2016 Cria, exclui e altera rubricas contábeis no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro
Nacional (Cosif), para registro de provisões passivas.
14/09/2016 Altera a Circular nº 3.691, de 16 de dezembro de 2013, que regulamenta o mercado de câmbio,
para dispor sobre a classificação de operações de organismos internacionais.
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02/09/2016 Atualiza, no MCR Documento 5‐A, o cronograma do registro das coordenadas geodésicas no
Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro (Sicor) e as referências à parcela de garantia
de renda mínima.
02/09/2016 Altera o Documento 6 do Manual de Crédito Rural (MCR).
25/08/2016 Altera a Circular nº 3.648, de 4 de março de 2013, que estabelece os requisitos mínimos para o
cálculo da parcela relativa às exposições ao risco de crédito sujeitas ao cálculo do requerimento de
capital mediante sistemas internos de classificação do risco de crédito (abordagens IRB)
(RWAcirb), de que trata a Resolução nº 4.193, de 1º de março de 2013.
25/08/2016 Estabelece os procedimentos para o reconhecimento de instrumentos mitigadores no 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.
22/08/2016 Institui o Documento 6 do Manual de Crédito Rural (MCR).
12/08/2016 Estabelece procedimentos e orientações sobre a transição dos usuários e de suas respectivas
competências entre o atual e o novo sistema de controle de acesso ao Selic.
10/08/2016 Altera o Regulamento do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), anexo à Circular nº
3.587, de 26 de março de 2012.
04/08/2016 Altera a Circular nº 3.680, de 4 de novembro de 2013, que dispõe sobre a conta de pagamento
utilizada pelas instituições de pagamento para registro de transações de pagamento de usuários
finais.
22/07/2016 Esclarece acerca da multa e dos juros moratórios aplicados em caso de readmissão de consorciado
excluído não contemplado em grupo de consórcio.
14/07/2016 Altera e consolida os procedimentos para remessa de informações sobre o indicador Liquidez de
Curto Prazo (LCR), de que trata a Resolução nº 4.401, de 27 de fevereiro de 2015, e de informações
sobre o controle da exposição ao risco de liquidez, de que trata a Resolução nº 4.090, de 24 de
maio de 2012, por meio do documento 2160 ‐ Demonstrativo de Risco de Liquidez (DRL).
13/07/2016 Estabelece procedimentos e condições complementares para a abertura, a manutenção e o
encerramento de contas de depósitos.
12/07/2016 Altera o Leiaute do Documento 3040 ‐ Dados de Risco de Crédito e o Manual de Informações de
Negociação de Operações, do Sistema de Informações de Crédito (SCR), de que tratam a Circular
nº 3.567, de 12 de dezembro de 2011, e a Carta Circular nº 3.540, de 23 de fevereiro de 2012.
07/07/2016 Institui o Sistema de Exigibilidades do Crédito Rural (Sisex).
06/07/2016 Altera o Leiaute e as Instruções de Preenchimento do documento de código 2061 ‐ Demonstrativo
de Limites Operacionais (DLO), de que trata a Carta Circular nº 3.663, de 27 de junho de 2014.
29/06/2016 Altera a Circular nº 3.590, de 26 de abril de 2012, que dispõe sobre a análise de atos de
concentração no Sistema Financeiro Nacional pelo Banco Central do Brasil.
28/06/2016 Estabelece os requisitos para a definição do escopo da atividade de auditoria cooperativa e para a
elaboração dos relatórios de auditoria de que trata a Resolução nº 4.454, de 17 de dezembro de
2015.
20/06/2016 Divulga procedimentos para a retirada de circulação de cédulas e moedas metálicas nacionais
tidas como falsas ou de legitimidade duvidosa.
20/06/2016 Cria e altera rubricas contábeis no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional
(Cosif) para registro de direitos creditórios descontados.
20/06/2016 Estabelece prazos de entrega ao Banco Central do Brasil de cédulas e moedas metálicas nacionais
tidas como falsas ou de legitimidade duvidosa retidas pelas instituições financeiras e prevê outras
providências.
16/06/2016 Altera a Circular nº 3.761, de 20 de agosto de 2015, que estabelece procedimentos para a remessa
de informações sobre o controle da exposição ao risco de liquidez, de que trata a Resolução nº
4.090, de 24 de maio de 2012, e sobre o indicador Liquidez de Curto Prazo (LCR), de que trata a
Resolução nº 4.401, de 27 de fevereiro de 2015.
16/06/2016 Estabelece procedimentos a serem observados pelas instituições financeiras integrantes do
Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) na contratação e na fiscalização de operações de crédito
rural.
16/06/2016 Dispõe sobre os Censos Anual e Quinquenal de Capitais Estrangeiros no País.
15/06/2016 Altera a Circular nº 3.093, de 1º de março de 2002, que trata do encaixe obrigatório sobre recursos
de depósitos de poupança.
02/06/2016 Altera a Circular nº 3.747, de 27 de fevereiro de 2015, que dispõe sobre as condições para registro
das informações a respeito das garantias constituídas sobre imóveis, nos termos da Resolução nº
4.088, de 24 de maio de 2012, relativas às operações de crédito que especifica.
01/06/2016 Altera as Circulares ns. 3.090, de 1º de março de 2002, 3.093, de 1º de março de 2002, 3.569, de
22 de dezembro de 2011, e 3.632, de 21 de fevereiro de 2013, no que diz respeito à regra de
replicação de informação na hipótese de ausência de dados relativos a um ou mais dias do
período de cálculo de recolhimentos compulsórios e encaixe obrigatório.
27/05/2016 Altera as Instruções de Preenchimento, o Leiaute e a Data‐limite para Remessa do Documento de
código 2160 ‐ Demonstrativo de Risco de Liquidez (DRL), de que trata a Carta Circular nº 3.724, de
15 de setembro de 2015.
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23/05/2016 Cria, exclui e altera rubricas contábeis no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro
Nacional (Cosif), para registro de operações de crédito rural.
20/05/2016 Altera o Regulamento da Custódia de Numerário do Banco Central do Brasil, anexo à Circular nº
3.298, de 1º de novembro de 2005.
13/05/2016 Dá nova redação ao § 3º do art. 3º da Carta Circular nº 3.763, de 31 de março de 2016, que altera
o Manual de Restrições Legais e Administrativas do Sistema de Informações de Créditos (SCR), o
Leiaute e as Instruções de Preenchimento do Documento 3040 ‐ Dados de Risco de Crédito.
05/05/2016 Estabelece procedimentos a serem observados no processo de credenciamento de Entidade de
Auditoria Cooperativa (EAC) e de empresa de auditoria independente para a realização das
atividades de auditoria cooperativa de que trata a Resolução nº 4.454, de 17 de dezembro de
2015.
05/05/2016 Estabelece parâmetros técnicos a serem observados no processo de digitalização de documentos
de que trata a Resolução nº 4.474, de 31 de março de 2016.
26/04/2016 Altera a Carta Circular nº 3.316, de 30 de abril de 2008, que detalha a composição do Indicador de
Exposição ao Risco Operacional (IE).
13/04/2016 Altera as Instruções de Preenchimento do documento de código 2300 ‐ Captações de Recursos no
Exterior, de que trata a Circular nº 3.737, de 4 de dezembro de 2014.
07/04/2016 Estabelece procedimentos e condições complementares para a abertura, a manutenção e o
encerramento de contas de depósitos.
31/03/2016 Altera o Manual de Restrições Legais e Administrativas do Sistema de Informações de Créditos
(SCR), o Leiaute e as Instruções de Preenchimento do Documento 3040 ‐ Dados de Risco de
Crédito, de que tratam a Circular nº 3.567, de 12 de dezembro de 2011, e a Carta Circular nº 3.540,
de 23 de fevereiro de 2012.
31/03/2016 Dispõe sobre o registro da vinculação de cooperativas centrais de crédito a confederações
constituídas de cooperativas centrais de crédito (confederações de centrais), no Sistema de
Informações sobre Entidades de Interesse do Banco Central ‐ Unicad
10/03/2016 Altera a Circular nº 3.567, de 12 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o fornecimento de
informações relativas a operações de crédito ao Sistema de Informações de Créditos (SCR), de que
trata a Resolução nº 3.658, de 17 de dezembro de 2008.
02/03/2016 Altera o MCR ‐ Documento 5‐A, que trata do Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro
(Sicor).
29/02/2016 Altera as Instruções de Preenchimento e o leiaute dos documentos 4060 ‐ Balancete Patrimonial
Analítico e 4066 ‐ Balanço Patrimonial Analítico, relativos ao Conglomerado Prudencial, de que
trata a Carta Circular nº 3.651, de 25 de abril de 2014.
26/02/2016 Altera o leiaute e as Instruções de Preenchimento do documento de código 2061 ‐ Demonstrativo
de Limites Operacionais (DLO), de que trata a Carta Circular nº 3.663, de 27 de junho de 2014.
22/02/2016 Altera as Instruções de Preenchimento, o leiaute, a data‐limite para remessa e a fonte de códigos
de países e moedas do Documento de código 2160 ‐ Demonstrativo de Risco de Liquidez (DRL), de
que trata a Carta Circular nº 3.724, de 15 de setembro de 2015.
15/02/2016 Divulga os procedimentos para aplicação de acréscimos ou decréscimos nas alíquotas do adicional
para enquadramento no Proagro Mais de empreendimentos financiados a partir de 1º de julho de
2015.
05/02/2016 Divulga procedimentos para a remessa de informações para avaliação da importância sistêmica
global (IAISG), de que trata a Circular nº 3.751, de 19 de março de 2015.
04/02/2016 Altera o Documento 24 do Manual de Crédito Rural (MCR).
04/02/2016 Altera a Circular nº 3.432, de 3 de fevereiro de 2009, que dispõe sobre a constituição e o
funcionamento de grupos de consórcio.
26/01/2016 Altera o Anexo 1 da Circular nº 3.678, de 31 de outubro de 2013.
26/01/2016 Altera a última data‐base para envio de informações ao Banco Central do Brasil estabelecida pela
Circular no 3.689, de 16 de dezembro de 2013, que
regulamenta, no âmbito do Banco Central do Brasil,
as disposições sobre o capital estrangeiro no País e
sobre o capital brasileiro no exterior.
25/01/2016 Cria títulos e subtítulos, e altera o nome e a função de títulos contábeis no Plano Contábil das
Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif).
22/01/2016 Altera as Instruções de preenchimento do Documento de código 2061 ‐ Demonstrativo de Limites
Operacionais (DLO), de que trata a Carta Circular nº 3.663, de 27 de junho de 2014.
18/01/2016 Dispensa as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil da remessa do Documento 2071 ‐ Demonstrativo de Limites Operacionais (DLO),
de que trata a Carta Circular nº 3.681, de 24 de novembro de 2014.
06/01/2016 Altera o Anexo ao Regulamento do Sistema de Informações Banco Central (Sisbacen), divulgado
pela Circular nº 3.232, de 6 de abril de 2004.
30/12/2015 Altera a Circular nº 3.503, de 26 de julho de 2010, que dispõe sobre procedimentos
complementares relativos ao funcionamento de componente organizacional de ouvidoria.
30/12/2015 Altera a Circular nº 3.501, de 16 de julho de 2010, que dispõe sobre o funcionamento de
componente organizacional de ouvidoria das administradoras de consórcio.

Circular N° 3.776

30/12/2015 Estabelece condições e procedimentos a serem observados para a apresentação dos pedidos
fundamentados em estudos técnicos, mencionados nos arts. 1º, § 7º, e 5º, § 3º, da Resolução nº
3.059, de 20 de dezembro de 2002, que dispõe sobre registro contábil de créditos tributários das
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Carta Circular N° 3.746

30/12/2015 Altera as Instruções de preenchimento dos documentos de códigos 2061 e 2071 ‐ Demonstrativo
de Limites Operacionais (DLO), de que tratam as Cartas Circulares ns. 3.663, de 27 de junho de
2014, e 3.681, de 24 de novembro de 2014.
22/12/2015 Altera a Carta Circular nº 3.731, de 13 de outubro de 2015, que cria rubricas contábeis no Plano
Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif).
21/12/2015 Altera as Instruções de preenchimento dos documentos de códigos 2061 e 2071 ‐ Demonstrativo
de Limites Operacionais (DLO), de que tratam as Cartas Circulares ns. 3.663, de 27 de junho de
2014 e 3.681, de 24 de novembro de 2014.
18/12/2015 Cria rubrica no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif) para registro
de depósitos a prazo contratados com fundos garantidores.
17/12/2015 Divulga procedimentos para a remessa de informações relativas às operações de que trata a
Circular nº 3.745, de 23 de janeiro de 2015, com as alterações da Circular nº 3.775, de 16 de
dezembro de 2015.
11/12/2015 Divulga modelos de documentos necessários à instrução dos processos de interesse das
cooperativas de crédito.
09/12/2015 Cria e altera rubricas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif) para
registro de saldos de moeda eletrônica.
01/12/2015 Altera a Circular nº 3.644, de 4 de março de 2013, que estabelece os procedimentos para o cálculo
da parcela relativa dos ativos ponderados pelo risco sujeitas ao cálculo do requerimento de capital
mediante abordagem padronizada (RWAcpad).
01/12/2015 Altera o Regulamento anexo à Circular nº 3.057, de 31 de agosto de 2001, que disciplina o
funcionamento dos sistemas operados pelas câmaras e pelos prestadores de serviços de
compensação e de liquidação integrantes do sistema de pagamentos.
01/12/2015 Regulamenta o reconhecimento de contrapartes centrais estrangeiras como qualificadas por parte
do Banco Central do Brasil.
25/11/2015 Altera as Instruções de preenchimento dos documentos de códigos 2061 e 2071 ‐ Demonstrativo
de Limites Operacionais (DLO), de que tratam as Cartas Circulares ns. 3.663, de 27 de junho de
2014, e 3.681, de 24 de novembro de 2014.
17/11/2015 Dá nova redação ao art. 3º da Carta Circular nº 3.732, de 16 de outubro de 2015, que altera o
Leiaute e as Instruções de Preenchimento do documento 3040 ‐ Dados de Risco de Crédito.
04/11/2015 Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas cooperativas de crédito para instrução
de processos referentes a pedidos de autorização e dá outras providências.
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29/10/2015 Altera a Circular nº 3.644, de 4 de março de 2013, que estabelece os procedimentos para o cálculo
da parcela relativa dos ativos ponderados pelo risco sujeitas ao cálculo do requerimento de capital
mediante abordagem padronizada (RWAcpad).
29/10/2015 Estabelece a metodologia de apuração da parcela Adicional Contracíclico de Capital Principal
(ACPContracíclico), de que trata a Resolução nº 4.193, de 1º de março de 2013.
29/10/2015 Estabelece a metodologia de apuração da parcela Adicional de Importância Sistêmica de Capital
Principal (ACPSistêmico), de que trata a Resolução nº 4.193, de 1º de março de 2013.
29/10/2015 Trata do registro de coordenadas geodésicas no Sistema de Operações do Crédito Rural e do
Proagro, a partir de janeiro de 2016.
28/10/2015 Altera as Cartas Circulares ns. 3.628, de 27 de dezembro de 2013, e 3.687, de 26 de dezembro de
2014, e as Instruções de Preenchimento dos documentos de códigos 2040 e 2060 ‐ Demonstrativo
de Risco de Mercado (DRM).
16/10/2015 Altera o Leiaute e as Instruções de Preenchimento do documento 3040 ‐ Dados de Risco de
Crédito, de que tratam a Circular nº 3.567, de 12 de dezembro de 2011, e a Carta Circular nº 3.540,
de 23 de fevereiro de 2012.
13/10/2015 Cria rubricas contábeis no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif).
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08/10/2015 Divulga procedimentos a serem observados para o registro de informações referentes às garantias
constituídas sobre imóveis relativas a operações de crédito de que trata a Resolução nº 4.088, de
24 de maio de 2012, na forma disciplinada pela Circular nº 3.747, de 27 de fevereiro de 2015.
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08/10/2015 Cria títulos no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif) para registro
de ajustes de avaliação patrimonial decorrentes de remensurações atuariais.
07/10/2015 Altera a Circular nº 3.747, de 27 de fevereiro de 2015, que dispõe sobre as condições para registro
das informações a respeito das garantias constituídas sobre imóveis, nos termos da Resolução nº
4.088, de 24 de maio de 2012, relativas às operações de crédito que especifica.
01/10/2015 Altera o art. 48 da Circular nº 3.691, de 16 de dezembro de 2013, quanto à grade horária de
utilização do Sistema Câmbio.
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25/09/2015 Dispõe, no âmbito de Arranjos de Pagamento integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro,
sobre a compensação e a liquidação de ordens eletrônicas de débito e de crédito e sobre a
interoperabilidade e altera a Circular nº 3.682, de 4 de novembro de 2013.
24/09/2015 Altera o Anexo I à Carta Circular nº 3.636, de 6 de março 2014, que divulga os títulos e subtítulos
do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif), utilizados como base de
cálculo das contribuições ordinárias das instituições associadas ao Fundo Garantidor do
Cooperativismo de Crédito (FGCoop).
22/09/2015 Altera o Anexo I à Carta Circular nº 3.611, de 2 de setembro de 2013, que contempla a relação dos
títulos e subtítulos do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif),
utilizados como base de cálculo das contribuições ordinárias e especiais das instituições associadas
ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC).
22/09/2015 Altera as Instruções de preenchimento dos documentos de código 2061 e 2071 ‐ Demonstrativo de
Limites Operacionais (DLO), de que tratam as Cartas Circulares ns. 3.663, de 27 de junho de 2014,
e 3.681, de 24 de novembro de 2014.
15/09/2015 Cria rubricas contábeis no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif)
para registro de contas de depósitos encerradas.
26/08/2015 Altera e consolida as normas relativas à remessa de demonstrações financeiras ao Banco Central
do Brasil.
25/08/2015 Altera o anexo à Carta Circular nº 3.678, de 12 de novembro de 2014, que estabelece
procedimentos a serem observados na remessa do documento Informações de Cooperados, de
que trata a Circular nº 3.720, de 11 de setembro de 2014.
24/08/2015 Altera o Documento 18 do Manual de Crédito Rural (MCR).
24/08/2015 Altera o Documento 24 do Manual de Crédito Rural (MCR).
24/08/2015 Atualiza o MCR – DOCUMENTO 5‐A – Sicor, com alteração dos Campos 22 e 23.
24/08/2015 Atualiza as remissões do Manual de Crédito Rural (MCR) aos Empréstimos do Governo Federal
(EGF).
24/08/2015 Exclui as remissões ao extinto Manual de Normas e Instruções (MNI) insertas no Manual de
Crédito Rural (MCR).
21/08/2015 Dispõe sobre procedimentos relativos ao encerramento de contas de depósito de que trata a
Resolução nº 2.025, de 24 de novembro de 1993.
20/08/2015 Estabelece procedimentos para a remessa de informações sobre o controle da exposição ao risco
de liquidez, de que trata a Resolução nº 4.090, de 24 de maio de 2012, e sobre o indicador
Liquidez de Curto Prazo (LCR), de que trata a Resolução nº 4.401, de 27 de fevereiro de 2015.
20/08/2015 Altera a Circular nº 3.749, de 5 de março de 2015,
que estabelece a metodologia de cálculo do
indicador de Liquidez de Curto Prazo (LCR) e
dispõe sobre a divulgação de informações relativas
ao LCR.
27/07/2015 Altera as Instruções de Preenchimento dos documentos de códigos 2061 e 2071 ‐ Demonstrativo
de Limites Operacionais (DLO), de que tratam as Cartas Circulares nº 3.663, de 27 de junho de
2014, e 3.681, de 24 de novembro de 2014.
10/07/2015 Altera a redação da alínea “b” do item 9 da Seção 1 do Capítulo 16 do Manual de Crédito Rural
(MCR).
08/07/2015 Divulga período de homologação das mensagens e procedimentos necessários à migração do
cadastro de contas do Sistema de Transferências Internacionais em Reais (TIR).
22/06/2015 Altera a Carta Circular nº 3.701, de 8 de abril de 2015, que estabelece procedimentos a serem
observados na remessa de informações relativas a captações de recursos no exterior, de que trata
a Circular nº 3.737, de 4 de dezembro de 2014.
15/06/2015 Altera as Instruções de preenchimento dos documentos de códigos 2061 e 2071 ‐ Demonstrativo
de Limites Operacionais (DLO), de que tratam as Cartas Circulares nº 3.663, de 27 de junho de
2014, e 3.681, de 24 de novembro de 2014.
10/06/2015 Altera a Circular nº 3.737, de 4 de dezembro de 2014, que dispõe sobre a remessa de informações
relativas a captações de recursos no exterior ao Banco Central do Brasil.
03/06/2015 Altera a Carta Circular nº 3.574, de 21 de novembro de 2012, que divulga procedimentos
operacionais a serem observados em leilões eletrônicos de moeda estrangeira no mercado
interbancário de câmbio.
29/05/2015 Altera a Carta Circular 3.601, de 31 de maio de 2013, que divulga critérios para credenciamento e
descredenciamento de instituições "dealers" que operarão com o Departamento das Reservas
Internacionais (Depin).
28/05/2015 Altera a Circular nº 3.093, de 1º de março de 2002, que trata do encaixe obrigatório sobre recursos
de depósitos de poupança.
28/05/2015 Revoga dispositivos da Circular nº 3.614, de 14 de novembro de 2012, que dispõe sobre as
condições de emissão de Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e autoriza sua emissão por banco de
investimento.
06/05/2015 Altera a Circular nº 3.640, de 4 de março de 2013, que estabelece procedimentos para o cálculo da
parcela dos ativos ponderados pelo risco (RWA), relativa ao cálculo do capital requerido para o
risco operacional mediante abordagem padronizada (RWAopad).
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05/05/2015 Dispõe sobre os procedimentos para a remessa de informações sobre a apuração da Razão de
Alavancagem (RA), de que trata a Circular nº 3.748, de 27 de fevereiro de 2015, e altera as
Instruções de preenchimento do documento de código 2061 ‐ Demonstrativo de Limites
Operacionais (DLO) e a Carta Circular nº 3.663, de 27 de junho de 2014.
22/04/2015 Altera as Instruções de preenchimento dos documentos de código 2061 e 2071 ‐ Demonstrativo de
Limites Operacionais (DLO), de que tratam as Circulares ns. 3.398, de 23 de julho de 2008, e 3.726,
de 6 de novembro de 2014, e as Cartas Circulares ns. 3.663, de 27 de junho de 2014, e 3.681, de 24
de novembro de 2014.
14/04/2015 Revoga cartas circulares que tratam do Consolidado Econômico Financeiro ‐ Conef.
10/04/2015 Revoga a Carta Circular nº 3.647, de 28 de março de 2014.
10/04/2015 Estabelece procedimentos a serem observados na remessa de informações relativas a captações
de recursos no exterior, de que trata a Circular nº 3.737, de 4 de dezembro de 2014.
06/04/2015 Altera as Instruções de Preenchimento dos documentos de código 2061 e 2071 ‐ Demonstrativo de
Limites Operacionais (DLO), de que tratam as Circulares ns. 3.398, de 23 de julho de 2008, e 3.726,
de 6 de novembro de 2014, e as Cartas Circulares ns. 3.663, de 27 de junho de 2014, e 3.681, de 24
de novembro de 2014.
01/04/2015 Exclui o documento nº 5 "Consolidado Econômico Financeiro ‐ Conef", código 4050, do Plano
Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif) e revoga a Circular nº 2.984, de 15
de junho de 2000.
27/03/2015 Regulamenta a Resolução nº 4.373, de 29 de setembro de 2014, com o objetivo de uniformizar,
simplificar procedimentos e conferir maior clareza às disposições sobre aplicações de investidor
não residente no Brasil nos mercados financeiro e de capitais do País, e dá outras providências.
19/03/2015 Dispõe sobre a apuração das informações para avaliação da importância sistêmica global (IAISG)
de instituições financeiras e sobre a remessa ao Banco Central do Brasil e a divulgação das
referidas informações.
16/03/2015 Estabelece procedimentos a serem observados na remessa do documento Estatísticas Bancárias
Internacionais ‐ EBI, de que trata a Circular nº 3.047, de 13 de julho de 2001.
11/03/2015 Altera a Circular nº 3.691, de 16 de dezembro de 2013, que regulamenta o mercado de câmbio,
para dispor sobre cadastramento e movimentação de contas de depósito em moeda nacional
tituladas por residentes, domiciliados ou com sede no exterior, em virtude da modernização do
Sistema de Transferências Internacionais em Reais (TIR), e dá outras providências.
05/03/2015 Estabelece a metodologia de cálculo do indicador Liquidez de Curto Prazo (LCR) e dispõe sobre a
divulgação de informações relativas ao LCR.
03/03/2015 Altera o Anexo à Carta Circular nº 3.681, de 24 de novembro de 2014, que dispõe sobre os
procedimentos para a remessa do documento 2071 ‐ Demonstrativo de Limites Operacionais
(DLO), de que trata o art. 1º da Circular nº 3.726, de 6 de novembro de 2014.
02/03/2015 Altera as Instruções de Preenchimento do documento de código 2061 ‐ Demonstrativo de Limites
Operacionais (DLO), para cooperativas de crédito que optarem pela apuração do montante dos
ativos ponderados pelo risco na forma simplificada (RWArps), de que tratam a Resolução nº 4.194,
de 1º de março de 2013, as Circulares ns. 3.398, de 23 de julho de 2008, e 3.726, de 6 de
novembro de 2014, e a Carta Circular nº 3.663, de 27 de junho de 2014.
27/02/2015 Dispõe sobre a metodologia para apuração da Razão de Alavancagem (RA), remessa ao Banco
Central do Brasil e divulgação das respectivas informações.
27/02/2015 Dispõe sobre as condições para registro das informações a respeito das garantias constituídas
sobre imóveis, nos termos da Resolução nº 4.088, de 24 de maio de 2012, relativas às operações
de crédito que especifica.
12/02/2015 Dispõe sobre as informações que devem constar no relatório de que trata a Circular nº 3.646, de 4
de março de 2013.
06/02/2015 Dispõe sobre os procedimentos para a remessa das informações diárias referentes ao total de
exposição em ouro, em moeda estrangeira e em operações sujeitas à variação cambial e à
apuração das respectivas parcelas no cálculo dos requerimentos mínimos de Patrimônio de
Referência (PR), de Nível I e de Capital Principal e de Capital Adicional, de que tratam as
Resoluções ns. 3.488, de 29 de agosto de 2007, e 4.193, de 1º de março de 2013, e a Circular nº
3.742, de 8 de janeiro de 2015, e dá outras providências.
27/01/2015 Dispõe sobre as instituições credenciadas a operar como "dealers" com o Departamento de
Operações do Mercado Aberto (Demab).
13/01/2015 Altera as Instruções de Preenchimento dos documentos de códigos 2061 e 2071 ‐ Demonstrativo
de Limites Operacionais (DLO), de que tratam as Circulares ns. 3.398, de 23 de julho de 2008, e
3.726, de 6 de novembro de 2014 e as Cartas Circulares ns. 3.663, de 27 de junho de 2014 e 3.681,
de 24 de novembro de 2014.
08/01/2015 Dispõe sobre a remessa de informações diárias referentes ao total de exposição em ouro, em
moeda estrangeira e em operações sujeitas à variação cambial, de que trata a Resolução nº 3.488,
de 29 de agosto de 2007, e às parcelas relativas ao risco de mercado dos ativos ponderados pelo
risco (RWA), de que trata a Resolução nº 4.193, de 1º de março de 2013.
08/01/2015 Aprova o regulamento que disciplina as atividades de registro e de depósito centralizado de ativos
financeiros e a constituição de gravames e de ônus sobre ativos financeiros depositados.
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26/12/2014 Dispõe sobre os procedimentos para a remessa das informações relativas às exposições ao risco de
mercado e à apuração das respectivas parcelas no cálculo dos requerimentos mínimos de
Patrimônio de Referência (PR), de Nível I e de Capital Principal e de Capital Adicional, de que trata
a Circular nº 3.429, de 14 de janeiro de 2009, com a redação dada pela Circular nº 3.687, de 6 de
dezembro de 2013, e pela Circular nº 3.740, 24 de dezembro de 2014, referentes ao
Conglomerado Prudencial.
24/12/2014 Altera a Circular nº 3.429, de 14 de janeiro de 2009, que estabelece procedimentos para a remessa
de informações relativas às exposições ao risco de mercado e à apuração das respectivas parcelas
no cálculo dos requerimentos mínimos de Patrimônio de Referência (PR), de Nível I e de Capital
Principal.
17/12/2014 Altera a Circular nº 3.640, de 4 de março de 2013, que estabelece procedimentos para o cálculo da
parcela dos ativos ponderados pelo risco (RWA), relativa ao cálculo do capital requerido para o
risco operacional mediante abordagem padronizada (RWAopad).
11/12/2014 Altera a Circular nº 3.693, de 20 de dezembro de 2013, que estabelece procedimentos para
contabilização da remuneração de correspondentes no País.
08/12/2014 Esclarece procedimentos operacionais referentes à postergação do horário de fechamento de uma
sessão específica do Sistema de Transferência de Reservas (STR).
04/12/2014 Dispõe sobre a remessa de informações relativas a captações de recursos no exterior ao Banco
Central do Brasil e revoga a Circular nº 3.518, de 22 de dezembro de 2010.
27/11/2014 Disciplina as medidas preventivas aplicáveis aos instituidores de arranjos de pagamento que
integram o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), com o objetivo de assegurar a solidez, a
eficiência e o regular funcionamento dos arranjos de pagamento.
27/11/2014 Estabelece cronograma e condições para registro das operações de cessão de créditos que
especifica, nos termos da Resolução nº 3.998, de 28 de julho de 2011.
26/11/2014 Dispõe sobre alterações referentes às sessões de troca e de devolução no final de ano da
Centralizadora da Compensação de Cheques (Compe) e à exclusão da Associação Brasileira de
Bancos Estaduais (Asbace) dentre as entidades responsáveis pela indicação de membros para o
Grupo Compe.
26/11/2014 Dispõe sobre o Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML) entre o Banco Central do Brasil
(BCB) e o Banco Central do Uruguai (BCU).
20/11/2014 Altera a Circular nº 3.709, de 18 de julho de 2014, que altera normas sobre prazo para o registro
de títulos e valores mobiliários e sobre a remessa de informações pelos sistemas de registro e de
liquidação financeira, nos termos previstos na Resolução nº 3.272, de 24 de março de 2005.
18/11/2014 Altera as Circulares ns. 3.643 e 3.644, de 4 de março de 2013, as quais dispõem, respectivamente,
sobre os procedimentos para o cálculo do montante dos ativos ponderados pelo risco na forma
simplificada (RWArps), de que trata a Resolução nº 4.194, de 1º de março de 2013, e sobre os
procedimentos para o cálculo da parcela dos ativos ponderados pelo risco 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.
18/11/2014 Altera os valores máximos dos saldos e do somatório mensal dos depósitos permitidos para as
contas especiais de depósitos à vista e de depósitos de poupança disciplinadas pela Resolução nº
3.211, de 30 de junho de 2004.
17/11/2014 Altera a denominação do Sistema de Registro de Denúncias, Reclamações e Pedidos de
Informação (RDR), instituído pela Circular nº 3.289, de 31 de agosto de 2005, e o tratamento de
registros nesse sistema.
17/11/2014 Divulga procedimentos e especificações técnicas relativas ao Extrato do Registro de Informações
no Banco Central do Brasil (Sistema Registrato), instituído pela Circular nº 3.728, de 17 de
novembro de 2014.
17/11/2014 Institui o Extrato do Registro de Informações no Banco Central do Brasil (Sistema Registrato).
13/11/2014 Altera o Leiaute e as Instruções de Preenchimento do documento de código 2080 – Posição de
Cotas e de Grupos das Operações de Consórcio – Bens Imóveis e Móveis, de que tratam a Circular
nº 3.394, de 9 de julho de 2008, e a Carta Circular nº 3.335, de 1º de agosto de 2008.
07/11/2014 Divulga procedimentos a respeito da solicitação de liberação de acesso ao aplicativo STR‐Web de
que trata a Circular no 3.725, de 30 de outubro de 2014.
07/11/2014 Altera o Documento 24 do Manual de Crédito Rural (MCR).
06/11/2014 Altera a Circular nº 3.680, de 4 de novembro de 2013, que dispõe sobre a conta de pagamento
utilizada pelas instituições de pagamento para registros de transações de pagamento de usuários
finais.

06/11/2014 Dispõe sobre procedimentos para elaboração e remessa de informações relativas à apuração do
Patrimônio de Referência (PR) e do montante dos ativos ponderados pelo risco (RWA) com base
em demonstrações individuais ou do conglomerado financeiro.
30/10/2014 Altera a Circular nº 3.489, de 18 de março de 2010, que regulamenta o aplicativo para acesso ao
Sistema de Transferência de Reservas (STR) por meio da rede mundial de computadores (internet),
e dispõe sobre o envio de informações relativas a recolhimentos compulsórios e direcionamentos
obrigatórios em substituição à transação PRCO500 do Sistema de Informações do Banco Central
(Sisbacen).
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15/10/2014 Altera dispositivos da Circular nº 3.682, de 4 de novembro de 2013, e da Circular nº 3.683, de 4 de
novembro de 2013, referentes aos prazos de encaminhamento de pedido de autorização de
arranjos e de instituições de pagamento, respectivamente.
07/10/2014 Altera a Circular nº 3.693, de 20 de dezembro de 2013, que estabelece procedimentos para
contabilização da remuneração de correspondentes no País.
25/09/2014 Dispõe sobre a obrigação de utilização, por instituições financeiras e instituições de pagamento, de
arquivos padronizados de agenda de recebíveis.
22/09/2014 Altera a função de título e subtítulos no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro
Nacional (Cosif).
22/09/2014 Esclarece sobre os procedimentos para devolução dos saldos remanescentes no fundo comum e
no fundo de reserva após a realização da última assembleia de contemplação de grupo de
consórcio.
11/09/2014 Dispensa as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil da elaboração e da remessa do documento Estatística Econômico‐Financeira
(Estfin), código no Catálogo de Documentos (Cadoc) 4150.
11/09/2014 Revoga circulares e cartas circulares sem função por decurso de prazo ou por regulamentação
superveniente.
11/09/2014 Revoga os §§ 1º e 2º do art. 1º da Circular nº 1.832, de 31 de outubro de 1990.
11/09/2014 Dispõe sobre a remessa do documento Informações de Cooperados por parte das cooperativas
singulares de crédito.
21/08/2014 Altera dispositivos e o Anexo 1 da Circular nº 3.678, de 31 de outubro de 2013.
20/08/2014 Altera a Circular nº 3.644, de 4 de março de 2013, que 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).
25/07/2014 Revoga o art. 6º da Circular nº 3.438, de 2 de março de 2009, e o § 2º do art. 13 do Regulamento
anexo à Circular nº 3.057, de 31 de agosto de 2001.
24/07/2014 Altera a Circular nº 3.644, de 4 de março de 2013, que 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).
21/07/2014 Altera os arts. 3º e 4º da Circular nº 3.115, de 18 de abril de 2002, que tratam da Transferência
Eletrônica Disponível (TED).
18/07/2014 Altera a Circular nº 3.282, de 28 de abril de 2005, que estabelece prazo para o registro de títulos e
valores mobiliários e dispõe sobre a remessa de informações pelos sistemas de registro e de
liquidação financeira, nos termos previstos na Resolução nº 3.272, de 24 de março de 2005.
27/06/2014 Dispõe sobre os procedimentos para a remessa das informações relativas às apurações de limites
de que trata a Circular nº 3.398, de 23 de julho de 2008, e dá outras providências.
16/06/2014 Dispõe sobre o Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML) entre o Banco Central do Brasil
(BCB) e o Banco Central da República Argentina (BCRA).
06/06/2014 Dispõe sobre a custódia, no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), de títulos
públicos federais das instituições emissoras de moeda eletrônica.
02/06/2014 Altera a Circular nº 3.506, de 23 de setembro de 2010, que dispõe sobre a metodologia de
apuração da taxa de câmbio real/dólar divulgada pelo Banco Central do Brasil (PTAX).
29/05/2014 Dispõe sobre a transmissão de comandos na Interface Operacional do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (Selic).
20/05/2014 Altera a nomenclatura e a função e inclui atributo em título e subtítulos contábeis do Plano
Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif).
15/05/2014 Divulga alterações dos procedimentos a serem observados na remessa de informações, por meio
do documento de código 3050, ao Sistema de Informações de Crédito (SCR), de que tratam a
Circular nº 3.567, de 12 de dezembro de 2011 e a Carta Circular nº 3.540, de 23 de fevereiro de
2012.
13/05/2014 Cria rubricas contábeis e altera nomenclatura de desdobramento de subgrupo no Plano Contábil
das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif).
25/04/2014 Divulga procedimentos de remessa dos documentos Balancete Patrimonial Analítico –
Conglomerado Prudencial e Balanço Patrimonial Analítico – Conglomerado Prudencial e de
registro das instituições que não integram conglomerado prudencial, de que trata a Circular nº
3.701, de 13 de março de 2014.
24/04/2014 Dispõe sobre as movimentações financeiras relativas à manutenção, no Banco Central do Brasil, de
recursos em espécie correspondentes ao valor de moedas eletrônicas mantidas em contas de
pagamento e a participação das instituições de pagamento no Sistema de Transferência de
Reservas (STR).
24/04/2014 Altera as Circulares ns. 3.681, 3.682 e 3.683, todas de 4 de novembro de 2013, que dispõem sobre
os arranjos e as instituições de pagamento, e a Circular nº 3.347, de 11 de abril de 2007, que
dispõe sobre o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS).
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16/04/2014 Esclarece sobre a aplicação dos arts. 2º e 5º da Resolução nº 4.292, de 20 de dezembro de 2013,
que dispõe sobre a portabilidade de operações de crédito.
09/04/2014 Inclui informações no leiaute e nas instruções de preenchimento do documento 3040 – Dados de
Risco de Crédito, de que trata a Circular nº 3.567, de 12 de dezembro de 2011, e a Carta Circular nº
3.540, de 23 de fevereiro de 2012.
28/03/2014 Altera a Circular nº 3.691, de 16 de dezembro de 2013, que regulamenta o mercado de câmbio,
para dispor sobre a documentação de operações de organismos internacionais e sobre o prazo de
registro das transferências internacionais em reais.
28/03/2014 Altera a sistemática de substituição de documentos do Plano Contábil das Instituições do Sistema
Financeiro Nacional (Cosif), de que trata a Circular nº 3.510, de 26 de outubro de 2010.
28/03/2014 Divulga procedimentos para consulta aos documentos do Plano Contábil das Instituições do
Sistema Financeiro Nacional (Cosif).
28/03/2014 Divulga instruções a respeito da utilização do sistema de Controle de Remessa de Documentos
(CRD).
21/03/2014 Altera o Documento 20‐1 do Manual de Crédito Rural (MCR).
21/03/2014 Altera o Anexo I da Carta Circular nº 3.636, de 6 de março de 2014.
13/03/2014 Estabelece procedimentos para a elaboração, a divulgação e a remessa ao Banco Central do Brasil
de demonstrações contábeis consolidadas do conglomerado prudencial.
06/03/2014 Dispõe sobre a apuração e o recolhimento das contribuições das instituições associadas ao Fundo
Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop), de que trata a Resolução nº 4.284, de 5 de
novembro de 2013.
06/03/2014 Divulga os títulos e subtítulos do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional
(Cosif), utilizados como base de cálculo das contribuições ordinárias das instituições associadas ao
Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop).
12/02/2014 Prorroga o prazo para a remessa de informações relativas ao atendimento a limites e padrões
mínimos regulamentares que devem ser observados pelas cooperativas de crédito que optarem
pela apuração do montante dos ativos ponderados pelo risco na forma simplificada (RWArps), de
que trata a Resolução nº 4.194, de 1º de março de 2013.
03/02/2014 Esclarece acerca das disposições da Resolução nº 4.271, de 30 de setembro de 2013, que dispõe
sobre os critérios de concessão de financiamento imobiliário e dá outras providências.
28/01/2014 Atualiza o MCR – DOCUMENTO 5‐A – Sicor, com alteração do Campo 33 e inclusão do Campo 33‐A.
17/01/2014 Prorroga os prazos para a remessa ao Banco Central do Brasil das demonstrações financeiras que
especifica.
03/01/2014 Altera a Circular nº 3.644, de 4 de março de 2013, que 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).
27/12/2013 Dispõe sobre a participação das cooperativas de crédito nos sistemas de compensação e de
liquidação.
27/12/2013 Dispõe sobre as informações a serem enviadas ao Banco Central do Brasil acompanhando a
solicitação de autorização para uso de abordagem padronizada alternativa para cálculo da parcela
RWAopad, de que trata a Circular nº 3.640, de 2013, e dá outras providências.
26/12/2013 Cria, exclui e altera nomenclatura de rubricas contábeis no Plano Contábil das Instituições do
Sistema Financeiro Nacional (Cosif).
20/12/2013 Estabelece procedimentos para contabilização da remuneração de correspondentes no País.
19/12/2013 Cria títulos e subtítulos para registro contábil de Certificado de Operações Estruturadas (COE) no
Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif).
16/12/2013 Dispõe sobre a classificação das operações no mercado de câmbio.
16/12/2013 Regulamenta a Resolução nº 3.568, de 29 de maio de 2008, que dispõe sobre o mercado de
câmbio e dá outras providências.
16/12/2013 Dispõe sobre procedimentos relativos à conversão em ações e à extinção do saldo devedor de
instrumentos de captação elegíveis a compor o Patrimônio de Referência (PR).
16/12/2013 Regulamenta, no âmbito do Banco Central do Brasil, as disposições sobre o capital estrangeiro no
País e sobre o capital brasileiro no exterior.
06/12/2013 Altera a Circular nº 3.429, de 14 de janeiro de 2009, que estabelece procedimentos para a remessa
de informações relativas às exposições ao risco de mercado e à apuração das respectivas parcelas
do Patrimônio de Referência Exigido (PRE), de que tratam as Resoluções ns. 3.464, de 26 de junho
de 2007, e 3.490, de 29 de agosto de 2007, para adequá‐la ao disposto nas Resoluções ns. 4.192 e
4.193, ambas de 1º de março de 2013, e para eliminar a obrigatoriedade de remessa ao Banco
Central do Brasil das informações relativas ao consolidado econômico‐financeiro.
29/11/2013 Altera a Circular nº 3.398, de 23 de julho de 2008, e estabelece prazo para remessa de
informações.
22/11/2013 Dispõe sobre os procedimentos para a remessa do Balancete Combinado do Sistema Cooperativo,
previsto na Circular nº 3.669, de 2 de outubro de 2013.
21/11/2013 Altera o Regulamento da Plataforma Eletrônica de Negociação do Selic, aprovado pela Carta
Circular nº 3.568, de 19 de outubro de 2012.
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20/11/2013 Estabelece metodologia padronizada para a realização de análise de sensibilidade do valor de
mercado do Certificado de Operações Estruturadas (COE), para fins de informação à entidade
administradora do sistema de registro.
20/11/2013 Estabelece critérios para avaliação da relação entre o investimento inicial em Certificado de
Operações Estruturadas (COE) e os seus resultados potenciais.
14/11/2013 Esclarece acerca dos instrumentos aptos a servir de lastro para emissão de letras de crédito
imobiliário, nos termos da Circular nº 3.614, de 14 de novembro de 2012.
14/11/2013 Esclarece sobre exigência de certificação dos integrantes da equipe do correspondente no País
envolvidos no processo de encaminhamento de propostas de operações de crédito e de
arrendamento mercantil.
04/11/2013 Dispõe sobre o gerenciamento de riscos, os requerimentos mínimos de patrimônio, a governança
de instituições de pagamento, a preservação do valor e da liquidez dos saldos em contas de
pagamento, e dá outras providências.
04/11/2013 Aprova o regulamento que disciplina a prestação de serviço de pagamento no âmbito dos arranjos
de pagamentos integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), estabelece os critérios
segundo os quais os arranjos de pagamento não integrarão o SPB e dá outras providências.
04/11/2013 Dispõe sobre a conta de pagamento utilizada pelas instituições de pagamento para registros de
transações de pagamento de usuários finais.
31/10/2013 Altera a Circular nº 3.648, de 4 de março de 2013, que estabelece os requisitos mínimos para o
cálculo da parcela RWAcirb do montante RWA, relativa às exposições ao risco de crédito sujeitas
ao cálculo do requerimento de capital mediante sistemas internos de classificação do risco de
crédito (abordagens IRB).
31/10/2013 Altera dispositivos da Circular nº 3.646, de 4 de março de 2013.
31/10/2013 Altera e revoga dispositivos da Circular nº 3.640, de 4 de março de 2013.
31/10/2013 Altera dispositivos da Circular nº 3.647, de 4 de março de 2013.
31/10/2013 Altera dispositivos da Circular nº 3.638, de 4 de março de 2013.
31/10/2013 Altera a Circular nº 3.644, de 4 de março de 2013, que estabelece os procedimentos para o cálculo
da parcela dos ativos ponderados por risco (RWA) referente às exposições ao risco de crédito
sujeitas ao cálculo do requerimento de capital mediante abordagem padronizada (RWAcpad).
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Altera o Documento 24 e o Documento 24‐1 do Manual de Crédito Rural (MCR).
Dispõe sobre a metodologia de cálculo da Taxa Selic.
Esclarece acerca da aplicação do art. 3º da Resolução nº 4.271, de 30 de setembro de 2013.
Estabelece procedimentos para elaboração e remessa do Balancete Combinado do Sistema
Cooperativo e elaboração e divulgação do Balanço Combinado do Sistema Cooperativo.
Estabelece procedimentos relativos ao fornecimento de informações pelas administradoras de
consórcio para formação do histórico das operações de que trata a Resolução nº 4.172, de 20 de
dezembro de 2012.
Dispõe sobre as informações que devem constar no relatório de que trata a Circular nº 3.647, de 4
de março de 2013.
Divulga os títulos e subtítulos do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional
(Cosif), utilizados como base de cálculo das contribuições ordinárias e especiais das instituições
associadas ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC).
Altera e consolida as normas relativas à apuração da base de cálculo e ao recolhimento das
contribuições das instituições associadas ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
Estabelece procedimentos para a elaboração e a remessa ao Banco Central do Brasil de
informações referentes a contas simplificadas e revoga a Circular nº 3.240, de 9 de junho de 2004,
e a Carta Circular nº 3.140, de 29 de junho de 2004.
Informa sobre a dispensa de elaboração e remessa das Informações Complementares ao
Balancete (ICB).
Altera dispositivos da Circular nº 3.389, de 25 de junho de 2008, que estabelece os procedimentos
para o cálculo da parcela do Patrimônio de Referência Exigido (PRE) referente ao risco das
exposições em ouro, em moeda estrangeira e em ativos e passivos sujeitos à variação cambial
(Pcam), e da Circular nº 3.641, de 4 de março de 2013, que estabelece os procedimentos para o
cálculo da parcela dos ativos ponderados pelo risco (RWA) referente às exposições em ouro, em
moeda estrangeira e em ativos sujeitos à variação cambial cujo requerimento de capital é
calculado mediante abordagem padronizada (RWAcam).
Altera o Regulamento anexo à Circular nº 3.105, de 5 de abril de 2002, que dispõe sobre o
Redesconto do Banco Central.
Cria rubricas contábeis e altera títulos e subtítulos do Plano Contábil das Instituições do Sistema
Financeiro Nacional (Cosif) para registro dos valores relativos à aplicação em operações de
microcrédito.
Altera e consolida os procedimentos a serem observados no registro dos pacotes de serviços
tarifados e os respectivos valores, de que trata a Circular nº 3.512, de 25 de novembro de 2010.
Esclarece sobre a alteração no leiaute do documento de código 2116 – Censo sobre Créditos
Garantidos – Informações por Produto – FGC – Dados Semestrais, de que trata a Circular nº 2.912,
de 21 de julho de 1999.
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19/06/2013 Altera o Regulamento do Sistema de Transferência de Reservas (STR), anexo à Circular nº 3.100, de
28 de março de 2002, e a Circular nº 3.489, de 18 de março de 2010.
13/06/2013 Cria subtítulos contábeis para registro da captação de depósitos a prazo e de obrigações por
emissão de letras de crédito do agronegócio com garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC)
no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif).
31/05/2013 Divulga critérios para credenciamento e descredenciamento de instituições 'dealers' que operarão
com o Departamento das Reservas Internacionais (Depin).
27/05/2013 Altera o Regulamento da Centralizadora da Compensação de Cheques (Compe), anexo à Circular
nº 3.532, de 25 de abril de 2011.
23/05/2013 Divulga modelos de documentos necessários à instrução de processos de constituição, autorização
para funcionamento, alteração de controle societário, aquisição de participação qualificada,
expansão de participação qualificada, reorganização societária e cancelamento da autorização
para funcionamento de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil, exceto administradoras de consórcio, cooperativas de crédito e
sociedades de crédito ao microempreendedor e à empresa de pequeno porte, nos termos da
Circular nº 3.649, de 11 de março de 2013.
29/04/2013 Divulga instrução para registro, em sistema de registro e de liquidação financeira de ativos, de
informações a respeito das garantias constituídas relativas a veículos automotores em operações
de crédito, bem como relativas à propriedade de veículos automotores objeto de operações de
arrendamento mercantil.
22/04/2013 Esclarece acerca das disposições das Resoluções ns. 3.919, de 25 de novembro de 2010, e 4.196,
de 15 de março de 2013.
19/04/2013 Esclarece acerca das disposições da Resolução nº 4.197, de 15 de março de 2013.
16/04/2013 Cria títulos contábeis no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif)
para registro de ajustes de avaliação patrimonial.
02/04/2013 Altera a Circular nº 3.598, de 6 de junho de 2012, que institui o boleto de pagamento e suas
espécies e dispõe sobre a sua emissão e apresentação e sobre a sistemática de liquidação das
transferências de fundos a eles associados.
01/04/2013 Altera o leiaute e as instruções de preenchimento do documento de código 2080 – Posição de
Cotas e de Grupos das Operações de Consórcio – Bens Imóveis e Móveis, de que tratam a Circular
nº 3.394, de 9 de julho de 2008, e a Carta Circular nº 3.335, de 1º de agosto de 2008.
01/04/2013 Inclui informações no leiaute e nas instruções de preenchimento do documento 3040, de que trata
a Circular nº 3.567, de 12 de dezembro de 2011, e a Carta Circular nº 3.540, de 23 de fevereiro de
2012.
28/03/2013 Divulga procedimentos a serem observados para o envio ao Banco Central do Brasil da informação
de que trata a Circular nº 3.650, de 18 de março de 2013.
27/03/2013 Altera a Circular nº 3.461, de 24 de julho de 2009, que consolida as regras sobre os procedimentos
a serem adotados na prevenção e combate às atividades relacionadas com os crimes previstos na
Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.
26/03/2013 Altera as Circulares ns. 3.360, de 12 de setembro de 2007, que estabelece os procedimentos para
o cálculo da parcela do Patrimônio de Referência Exigido (PRE) referente às exposições
ponderadas por fator de risco (Pepr), e 3.644, de 4 de março de 2013, que estabelece os
procedimentos para o cálculo da parcela dos ativos ponderados por risco (RWA) referente às
exposições ao risco de crédito sujeitas ao cálculo do requerimento de capital mediante abordagem
padronizada (RWAcpad).
21/03/2013 Altera o Regulamento anexo à Circular nº 3.105, de 5 de abril de 2002, que dispõe sobre o
Redesconto do Banco Central.
18/03/2013 Estabelece o uso do Sistema de Transferência de Arquivos (STA) para o intercâmbio de arquivos
digitais entre o Banco Central do Brasil e as instituições cadastradas no Sisbacen.
11/03/2013 Dispõe sobre os procedimentos para instrução de processos de constituição, autorização para
funcionamento, alterações de controle societário, reorganização societária, bem como para o
cancelamento da autorização para funcionamento das instituições que especifica.
04/03/2013 Estabelece os procedimentos para o cálculo da parcela dos ativos ponderados pelo risco (RWA)
referente às exposições sujeitas à variação de taxas de juros prefixadas denominadas em real cujo
requerimento de capital é calculado mediante abordagem padronizada (RWAjur1), de que trata a
Resolução nº 4.193, de 1º de março de 2013.
04/03/2013 Estabelece os procedimentos para o cálculo da parcela dos ativos ponderados pelo risco (RWA)
referente às exposições sujeitas à variação da taxa dos cupons de moedas estrangeiras cujo
requerimento de capital é calculado mediante abordagem padronizada (RWAjur2), de que trata a
Resolução nº 4.193, de 1º de março 2013.
04/03/2013 Estabelece os procedimentos para o cálculo da parcela dos ativos ponderados pelo risco (RWA)
referente às exposições sujeitas à variação da taxa dos cupons de índices de preços cujo
requerimento de capital é calculado mediante abordagem padronizada (RWAjur3), de que trata a
Resolução nº 4.193, de 1º de março 2013.
04/03/2013 Estabelece os procedimentos para o cálculo da parcela dos ativos ponderados pelo risco (RWA)
referente às exposições sujeitas à variação da taxa dos cupons de taxa de juros cujo requerimento
de capital é calculado mediante abordagem padronizada (RWAjur4), de que trata a Resolução nº
4.193, de 1º de março de 2013.
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04/03/2013 Estabelece os procedimentos para o cálculo da parcela dos ativos ponderados pelo risco (RWA)
referente às exposições sujeitas à variação do preço de ações cujo requerimento de capital é
calculado mediante abordagem padronizada (RWAacs), de que trata a Resolução nº 4.193, de 1º
de março 2013.
04/03/2013 Estabelece os procedimentos para o cálculo da parcela dos ativos ponderados pelo risco (RWA),
referente às exposições sujeitas à variação dos preços de mercadorias (commodities) cujo
requerimento de capital é calculado mediante abordagem padronizada (RWAcom), de que trata a
Resolução nº 4.193, de 1º de março de 2013.
04/03/2013 Estabelece os procedimentos para o cálculo da parcela dos ativos ponderados pelo risco (RWA),
relativa ao cálculo do capital requerido para o risco operacional mediante abordagem padronizada
(RWAopad), de que trata a Resolução nº 4.193, de 1º de março de 2013.
04/03/2013 Estabelece os procedimentos para o cálculo da parcela dos ativos ponderados pelo risco (RWA)
referente às exposições em ouro, em moeda estrangeira e em ativos sujeitos à variação cambial
cujo requerimento de capital é calculado mediante abordagem padronizada (RWAcam), de que
trata a Resolução nº 4.193, de 1º de março de 2013.
04/03/2013 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.
04/03/2013 Dispõe sobre os valores dos parâmetros a serem utilizados pelas instituições financeiras no cálculo
das parcelas RWA JUR1, RWA JUR2, RWA JUR3 e RWA JUR4 dos ativos ponderados pelo risco
(RWA), de que tratam as Circulares ns. 3.634, 3.635, 3.636, e 3.637, todas de 4 de março de 2013.
04/03/2013 Estabelece os requisitos mínimos e os procedimentos para o cálculo, por meio de modelos
internos de risco de mercado, do valor diário referente à parcela RWAmint dos ativos ponderados
pelo risco (RWA), de que trata a Resolução nº 4.193, de 1º de março de 2013, e dispõe sobre a
autorização para uso dos referidos modelos.
04/03/2013 Estabelece os requisitos mínimos para a utilização de abordagem avançada, baseada em modelo
interno, no cálculo da parcela relativa ao risco operacional (RWAoama), dos ativos ponderados
pelo risco (RWA), de que trata a Resolução nº 4.193, de 1º de março de 2013.
04/03/2013 Estabelece os requisitos mínimos para o cálculo da parcela relativa às exposições ao risco de
crédito sujeitas ao cálculo do requerimento de capital mediante sistemas internos de classificação
do risco de crédito (abordagens IRB) (RWAcirb), de que trata a Resolução nº 4.193, de 1º de março
de 2013.
21/02/2013 Dispõe sobre os acréscimos à Taxa Selic para as operações de Redesconto do Banco Central.
21/02/2013 Define as regras da cobrança de custo financeiro sobre deficiência no cumprimento de
exigibilidade de recolhimento compulsório, encaixe obrigatório ou direcionamento obrigatório.
19/02/2013 Altera tarifas do Sistema de Transferência de Reservas (STR), de que trata o Anexo II do
Regulamento anexo à Circular nº 3.100, de 28 de março de 2002.
19/02/2013 Dispensa as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil da elaboração e remessa do documento Informações Financeiras Trimestrais
(IFT).
18/02/2013 Divulga procedimentos para o registro de instrumentos financeiros representativos de operações
de crédito e de arrendamento mercantil, de direitos creditórios decorrentes de operações de
crédito e de arrendamento mercantil, e de cessões e alienações fiduciárias de operações de
crédito e de arrendamento mercantil, em sistemas de registro e liquidação financeira de ativos
autorizados pelo Banco Central do Brasil.
14/02/2013 Institui formato padrão para identificação de contas bancárias mantidas no Brasil para fins de
transferências internacionais de fundos (formato IBAN) e regulamenta a sua utilização.
06/02/2013 Estabelece períodos de entrega da declaração de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE), referentes
às datas‐base de 31 de dezembro, 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de cada ano.
17/01/2013 Altera o prazo previsto no Documento 5‐A do Manual de Crédito Rural (MCR), para o envio da
primeira remessa de arquivos contendo campos dinâmicos.
26/12/2012 Altera a Circular nº 3.614, de 14 de novembro de 2012, que dispõe sobre as condições de emissão
de Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e autoriza sua emissão por banco de investimento.
21/12/2012 Institui o Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro (Sicor).
17/12/2012 Divulga procedimentos para a identificação das condições do crédito ou dos créditos que lastreiam
a emissão de Letra de Crédito Imobiliário (LCI) registrada em sistemas de registro e liquidação
financeira de ativos, de que trata a Circular n˚ 3.614, de 14 de novembro de 2012.
13/12/2012 Altera a Circular nº 3.432, de 3 de fevereiro de 2009, que dispõe sobre a constituição e o
funcionamento de grupos de consórcio.
30/11/2012 Dispõe sobre as condições de registro, em sistema de registro e de liquidação financeira de ativos,
das informações a respeito das garantias constituídas sobre veículos automotores em operações
de crédito, bem como das informações sobre a propriedade de veículos automotores objeto de
operações de arrendamento mercantil.
21/11/2012 Divulga procedimentos operacionais a serem observados em leilões eletrônicos de moeda
estrangeira no mercado interbancário de câmbio.
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16/11/2012 Esclarece acerca da remessa das informações referentes às parcelas de risco de mercado do
Patrimônio de Referência Exigido (PRE), por parte das instituições autorizadas a utilizar modelos
internos, nos termos da Circular nº 3.478, de 24 de dezembro de 2009.
14/11/2012 Dispõe sobre as condições de emissão de Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e autoriza sua emissão
por banco de investimento.
31/10/2012 Estabelece procedimentos relacionados com a instrução de processos de eleição ou nomeação
para exercício de cargos em órgãos estatutários ou contratuais das instituições financeiras e das
demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e altera disposições da
Circular nº 3.502, de 26 de julho de 2010.
19/10/2012 Aprova o Regulamento da Plataforma Eletrônica de Negociação do Selic.
08/10/2012 Altera o Documento 24 do Manual de Crédito Rural (MCR).
26/09/2012 Altera o Regulamento do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), aprovado pela
Circular nº 3.587, de 26 de março de 2012.
06/09/2012 Altera o Documento 24 do Manual de Crédito Rural (MCR).
28/06/2012 Esclarece acerca dos recursos recolhidos ao Banco Central do Brasil, de que trata o art. 18 do
Regulamento anexo à Resolução nº 3.932, de 16 de dezembro de 2010, e do valor transferido ao
vendedor de imóvel, nas operações de financiamento para aquisição de imóvel, a que se refere o
art. 2º da Resolução nº 3.706, de 27 de março de 2009.
25/06/2012 Divulga a realização do Censo Anual de Capitais Estrangeiros no País 2012.

Circular Nº 3.599

14/06/2012 Redefine a sistemática de acompanhamento, por parte do Banco Central do Brasil, de informações
sobre dívida vencida e vincenda do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS).

Circular Nº 3.598

06/06/2012 Institui o boleto de pagamento e suas espécies e dispõe sobre a sua emissão e apresentação e
sobre a sistemática de liquidação das transferências de fundos a eles associadas.
04/06/2012 Cria títulos e subtítulos contábeis no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro
Nacional (Cosif) para controle de captações por meio de operações compromissadas.
31/05/2012 Revoga a Circular nº 2.617, de 20 de setembro de 1995.
31/05/2012 Altera a Circular nº 3.093, de 1º de março de 2002, que trata do encaixe obrigatório sobre recursos
de depósitos de poupança.
30/05/2012 Esclarece acerca da fórmula de cálculo do percentual referente à remuneração adicional dos
depósitos de poupança de que trata o art. 12, inciso II, alínea "b", da Lei nº 8.177, de 1º de março
de 1991, com a redação dada pela Medida Provisória nº 567, de 3 de maio de 2012.
21/05/2012 Divulga procedimentos a respeito da prestação de informações de que trata a Circular nº 3.093, de
1º de março de 2002.
18/05/2012 Exclui do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif) título e subtítulos
contábeis criados para o registro dos valores dos depósitos para investimentos isentos de
cobrança da Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de
Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF).
18/05/2012 Cria rubricas contábeis no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif)
para controle dos saldos de depósitos de poupança.
17/05/2012 Divulga a forma de envio de informações diárias relativas a negociações com depósitos a prazo,
realizadas com base na Taxa Básica Financeira (TBF), em conformidade ao que dispõe o art. 2º da
Circular nº 2.132, de 6 de fevereiro de 1992.
15/05/2012 Esclarece acerca da abertura, da movimentação e do encerramento de contas de depósitos à vista
específicas para a campanha eleitoral de 2012.
02/05/2012 Regulamenta o disposto na Resolução nº 4.074, de 26 de abril de 2012, que dispõe sobre a
concessão de crédito decorrente do uso da sistemática de exportação indireta, prevista na Lei nº
9.529, de 10 de dezembro de 1997.
26/04/2012 Dispõe sobre a análise de atos de concentração no Sistema Financeiro Nacional pelo Banco Central
do Brasil. (Redação dada pela Circular nº 3.800, de 29/6/2016.)
13/04/2012 Dispõe sobre a criação de codificação no Catálogo de Documentos (Cadoc) para os documentos
previstos na Circular nº 3.585, de 15 de março de 2012.
11/04/2012 Altera a Carta Circular nº 3.534, de 27 de janeiro de 2012.
11/04/2012 Cria rubrica no Consolidado Econômico‐Financeiro (Conef) para registro de dividendos adicionais
propostos e estabelece aglutinação nessa rubrica.
11/04/2012 Divulga os procedimentos relativos à prestação das informações das aplicações em crédito rural
amparadas na Circular nº 3.573, de 2012, e altera o Documento 24 do Manual de Crédito Rural
(MCR).
02/04/2012 Dispõe sobre os procedimentos para a remessa dos documentos previstos na Circular nº 3.585, de
15 de março de 2012.
26/03/2012 Aprova o novo Regulamento do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).
26/03/2012 Cria rubricas contábeis no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif)
para registro de operações de venda ou de transferência de ativos financeiros.
15/03/2012 Dispõe sobre procedimentos para elaboração e remessa de demonstrações contábeis das
instituições que tenham dependência ou participação societária no exterior.
12/03/2012 Altera a Circular nº 3.461, de 24 de julho de 2009, que consolida as regras sobre os procedimentos
a serem adotados na prevenção e combate às atividades relacionadas com os crimes previstos na
Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.
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12/03/2012 Divulga relação de operações e situações que podem configurar indícios de ocorrência dos crimes
previstos na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, passíveis de comunicação ao Conselho de
Controle de Atividades Financeiras(Coaf).
16/02/2012 Dispõe sobre procedimentos aplicáveis à contabilização e divulgação, pelas administradoras de
consórcio, de eventos subsequentes ao período a que se referem as demonstrações contábeis.
16/02/2012 Dispõe sobre procedimentos aplicáveis às políticas contábeis, mudança de estimativa e retificação
de erro pelas administradoras de consórcio.
27/01/2012 Dispõe sobre o cadastramento dos financiamentos de crédito rural previstos na Circular nº 3.573,
de 23 de janeiro de 2012, no sistema Registro Comum de Operações Rurais ‐ Recor, e presta
esclarecimentos de ordem operacional.
25/01/2012 Estabelece período de entrega da declaração de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE) referente às
datas‐base de 31 de dezembro de 2011, de 31 de março de 2012, de 30 de junho de 2012 e de 30
de setembro de 2012.
19/01/2012 Revoga normas sobre procedimentos para contabilização de operações de cessão de crédito..
13/01/2012 Cria e altera função de títulos contábeis no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro
Nacional ‐ Cosif ‐ para registro do resultado líquido negativo decorrente de renegociação de
operação de crédito anteriormente cedida.
07/01/2012 Cria subtítulo contábil no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif)
para registro de rendas de tarifas relativas a operações de câmbio manual.
23/12/2011 Cria, mantém e exclui rubricas contábeis no Cosif e altera função de título para registro dos valores
relativos à exigibilidade de aplicação em operações de microcrédito.
14/12/2011 Divulga procedimentos a serem observados para a realização de testes de homologação do novo
Sistema Integrado de Registro de Operações de Câmbio ‐ Mercado Interbancário.
01/12/2011 Esclarece acerca das disposições da Circular nº 3.360, de 12 de setembro de 2007.
31/10/2011 Prorroga o termo final do prazo para entrega da declaração do Censo de Capitais Estrangeiros no
País 2011, referente à data‐base de 31 de dezembro de 2010.
26/10/2011 Dispõe sobre a autorização para as instituições financeiras participarem das operações de
subvenção econômica no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), nos termos da
Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009.
18/10/2011 Divulga procedimentos relativos ao recolhimento compulsório sobre posição vendida de câmbio.
17/10/2011 Dispensa o envio de documentos contábeis por parte das administradoras de consórcio.
17/10/2011 Divulga os procedimentos relativos à aplicação dos Recursos Obrigatórios (MCR 6‐2) com base na
Resolução nº 3.996, de 2011, e altera o Documento 24 do Manual de Crédito Rural (MCR).
20/09/2011 Dispõe sobre o registro de responsável pelo envio de informações ao Sistema de Informações
sobre Entidades de Interesse do Banco Central do Brasil (Unicad).
19/09/2011 Divulga a realização do Censo de Capitais Estrangeiros no País 2011.
16/09/2011 Dispõe sobre a prevenção de riscos na contratação de operações e na prestação de serviços por
parte das administradoras de consórcio e dá outras providências.
01/09/2011 Altera dispositivos relativos ao Redesconto do Banco Central presentes no regulamento
anexo à Circular nº 3.105, de 5 de abril de 2002.
26/08/2011 Divulga procedimentos relativos à migração da posição de câmbio, decorrente da implantação
do novo Sistema Câmbio.
03/08/2011 Dispõe sobre as condições para registro de operações de cessão de créditos em sistemas de
registro e de liquidação financeira de ativos autorizados pelo Banco Central do Brasil.
26/07/2011 Altera a data a partir da qual deverão ser submetidas à liquidação em sistema operado pelo
Banco Central do Brasil as Transferências Eletrônicas Disponíveis (TEDs) realizadas a favor ou
por ordem de instituição titular de conta Reservas Bancárias ou de Conta de Liquidação,
sempre que envolverem aplicação nos mercados financeiro e de capitais.
21/07/2011 Esclarece acerca da contabilização de dividendos e outras formas de distribuição de
resultados, cria subtítulo contábil e altera função de contas no Cosif.
11/07/2011 Divulga procedimentos para a retenção, exame e restituição de cédulas nacionais danificadas por
dispositivo antifurto em conformidade com o disposto no art. 2º da Circular nº 3.538, de 1º de
junho de 2011.
04/07/2011 Divulga procedimentos e horários a serem observados, em dias especiais, no âmbito do
Sistema de Transferência de Reservas ‐ STR.
28/06/2011 Altera o Regulamento anexo à Circular nº 3.406, de 26 de setembro de 2008, que dispõe
sobre o Sistema de Pagamentos em Moeda Local entre o Banco Central do Brasil e o
Banco Central da República Argentina.
24/06/2011 Altera a Circular nº 3.298, de 1º de novembro de 2005, e o seu anexo Regulamento da Custódia de
Numerário do Banco Central do Brasil.
24/06/2011 Estabelece período de entrega da declaração de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE)
referente às datas‐base de 31 de março de 2011, de 30 de junho de 2011 e de 30 de setembro
de 2011.
14/06/2011 Informa procedimento de comunicação da dispensa de remessa do documento 5151 referente
às atividades de ouvidoria pelas cooperativas centrais de crédito e confederações.
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09/06/2011 Altera a Circular nº 3.538, de 1º de junho de 2011, que dispõe sobre os procedimentos para
a retirada de circulação de cédulas suspeitas de terem sido danificadas pelo acionamento de
dispositivos antifurto.
02/06/2011 Altera os arts. 8º e 9º do Regulamento anexo à Circular nº 3.057, de 31 de agosto de 2001.
02/06/2011 Estabelece procedimentos alternativos para comprovação de perdas, no âmbito do Programa de
Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro),
em empreendimentos
agropecuários
implantados em municípios de Santa Catarina, em face do evento generalizado chuva
excessiva.
01/06/2011 Dispõe sobre os procedimentos para a retirada de circulação de cédulas danificadas em
decorrência de suposto acionamento de dispositivos antifurto.
25/05/2011 Altera a Circular nº 3.506, de 23 de setembro de 2010, que dispõe sobre a metodologia de
apuração da taxa de câmbio real/dólar divulgada pelo Banco Central do Brasil (PTAX).
16/05/2011 Cria motivo de devolução de cheques, altera descrições e especificações de utilização de motivos
já existentes e altera a Circular nº 3.532, de 25 de abril de 2011.
11/05/2011 Exclui subtítulo contábil criado para controle dos valores da provisão adicional para
operações de crédito, arrendamento mercantil e outras operações com características
de concessão de crédito no Cosif.
06/05/2011 Altera dispositivo da regulamentação sobre a Transferência Eletrônica Disponível (TED).
29/04/2011 Esclarece acerca das disposições da Resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 2010.
29/04/2011 Esclarece sobre a divulgação do Custo Efetivo Total (CET) em operações de crédito com
recursos de instituições financeiras públicas de desenvolvimento.
28/04/2011 Altera o MCR ‐ Documento 24.
27/04/2011 Divulga instruções sobre o cadastramento de dados e informações de compras de produtos
vinculadas a financiamentos de EGF, LEC e FAC, no Registro Comum de Operações Rurais
(Recor), a partir de 1º de julho de 2011.
25/04/2011 Institui a truncagem como procedimento padrão no âmbito da Centralizadora da Compensação de
Cheques (Compe), altera e consolida a pertinente regulamentação.
25/04/2011 Altera função de títulos no Cosif destinados ao registro do valor da posição vendida de
câmbio, para fins de cálculo de recolhimento compulsório e encaixe obrigatório.
08/04/2011 Esclarece a metodologia utilizada na apuração das parcelas do Patrimônio de Referência
Exigido (PRE) referentes às exposições sujeitas à variação de taxas dos cupons de moedas
estrangeiras (PJUR[2]), de taxas dos cupons de índices de preços (PJUR[3]) e de taxas dos
cupons de taxas de juros (PJUR[4]).
08/04/2011 Esclarece a metodologia utilizada na apuração do valor da volatilidade‐padrão e do multiplicador
para o dia "t", a serem divulgados diariamente pelo Banco Central do Brasil, para fins de apuração
da parcela do Patrimônio de Referência Exigido (PRE) referente às exposições sujeitas à variação
de taxas de juros prefixadas denominadas em real (PJUR[1]).
07/04/2011 Altera o Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais (RMCCI).
30/03/2011 Faculta a utilização das rubricas do Cosif utilizadas anteriormente à edição da Carta‐Circular nº
3.490, de 3 de março de 2011.
25/03/2011 Esclarece acerca do cronograma de redução do limite para captação dos depósitos a prazo
com garantia especial do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), de que trata a Resolução nº
3.931, de 3 de dezembro de 2010.
03/03/2011 Exclui, renomeia, cria e altera função de títulos e subtítulos contábeis no Cosif para registro
de rendas de tarifas.
25/02/2011 Altera prazos estabelecidos nas Cartas‐Circulares nº 3.486 e nº 3.487, de 2011.
23/02/2011 Prorroga o termo final do prazo de entrega da declaração de Capitais Brasileiros no Exterior
(CBE) referente à data‐base de 31 de dezembro de 2010.
15/02/2011 Estabelece procedimentos para comprovação de perdas no âmbito do Programa de Garantia
da Atividade Agropecuária(Proagro), relativamente a empreendimentos implantados em
municípios do Estado do Rio de Janeiro atingidos por chuvas excessivas.
03/02/2011 Dispõe sobre os limites de alavancagem e de imobilização para as administradoras de
consórcio, e dá outras providências.
01/02/2011 Altera prazos relativos à comunicação de perdas de empreendimentos amparados
pelo Proagro no Estado do Rio de Janeiro ‐ Safra 2010/2011.
28/01/2011 Cria títulos no Cosif para registro do valor da posição vendida de câmbio, para fins de cálculo
de recolhimento compulsório e encaixe obrigatório.
17/01/2011 Estabelece procedimentos complementares a serem observados na remessa de informações
relacionadas com a contratação de correspondentes no País, de que trata a Circular nº 2.978,
de 19 de abril de 2000.
14/01/2011 Veda às instituições financeiras a celebração de convênios, contratos ou acordos que impeçam
o acesso de clientes a operações de crédito ofertadas por outras instituições.
14/01/2011 Estabelece período de entrega da declaração de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE) referente
à database de 31 de dezembro de 2010.
12/01/2011 Divulga as características das embalagens e das etiquetas das cédulas da segunda família do
padrão monetário REAL.
07/01/2011 Dispõe sobre procedimentos para apresentação, pelas cooperativas de crédito, dos pleitos
relativos às autorizações de que trata o art. 7º da Circular nº 3.508, de 2010,
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30/12/2010 Esclarece sobre a movimentação de contas de depósitos em dias não úteis.
17/12/2010 Esclarece acerca da divulgação de demonstrações contábeis relativas ao conglomerado
financeiro e ao Consolidado Econômico‐Financeiro (Conef).
07/12/2010 Altera a Circular nº 3.461, de 24 de julho de 2009, que consolida as regras sobre os
procedimentos a serem adotados na prevenção e combate às atividades relacionadas com
os crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.
25/11/2010 Dispõe sobre o pagamento do valor mínimo da fatura de cartão de crédito e dá outras
providências.
23/11/2010 Divulga instruções sobre a codificação das normas e sobre a estrutura da organização do
Manual de Crédito Rural (MCR).
08/11/2010 Altera o "MCR ‐ Documento 20‐1: Proagro Mais ‐ Súmula de Julgamento e de Revisão do Pedido
de Cobertura".
26/10/2010 Altera os procedimentos para a substituição de documentos contábeis remetidos ao Banco Central
do Brasil.
08/10/2010 Altera o Documento 24 do MCR.
23/09/2010 Dispõe sobre a metodologia de apuração da taxa de câmbio real/dólar divulgada pelo
Banco Central do Brasil (PTAX).
26/08/2010 Dispõe sobre os testes integrados do novo Cadastro do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (Selic).
06/08/2010 Dispõe sobre a designação de diretor responsável pelo fornecimento de informações por
instituições financeiras e pelas demais autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e dá
outras providências.
06/08/2010 Divulga procedimentos necessários ao registro, no Sistema de Informações sobre Entidades
de Interesse do Banco Central (Unicad), da designação do diretor responsável de que trata a
Circular nº 3.504, de 6 de agosto de 2010.
26/07/2010 Dispõe sobre procedimentos complementares relativos ao funcionamento de componente
organizacional de ouvidoria nas instituições financeiras, nas demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil e nas administradoras de consórcio.
16/07/2010 Dispõe sobre o funcionamento de componente organizacional de ouvidoria das
administradoras de consórcio.
12/07/2010 Divulga orientação a respeito do enquadramento normativo de operações de adiantamento
sobre contrato de câmbio (ACC) e de recebimento antecipado de exportação, em vista do
disposto no art. 34 da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e no art. 17 da Lei nº 7.492,
de 16 de junho de 1986.
01/07/2010 Altera o DOCUMENTO 24‐1 do MCR ‐ Transferência dos recursos das exigibilidades do crédito
rural ‐ Recursos Obrigatórios (MCR 6‐2) e Poupança Rural (MCR 6‐4).
29/06/2010 Divulga procedimentos para registros no sistema RECOR das operações enquadradas no Proagro
Mais, de que trata a Resolução nº 3.867, de 10 de junho de 2010.
14/06/2010 Divulga leiaute das informações de que trata a Circular nº 3.290, de 5 de setembro de 2005.
11/06/2010 Institui os Documentos 27 e 28 do Manual de Crédito Rural ‐ Programa de Garantia da
Atividade Agropecuária da Agricultura Familiar (Proagro Mais).
07/06/2010 Define atributo e elenco de contas do Cosif para utilização pelos bancos de câmbio,
altera nomenclatura desse atributo e o inclui em desdobramento de subgrupo e títulos
contábeis.
07/06/2010 Divulga o Manual do Declarante de Capitais Brasileiros no Exterior referente à Data‐Base 2009
e a forma da apresentação.
04/06/2010 Estabelece período de entrega da declaração de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE) referente
à database de 31 de dezembro de 2009.
12/05/2010 Esclarece acerca da elaboração e divulgação de demonstrações contábeis consolidadas
intermediárias, de de acordo com os pronunciamentos emitidos pelo "International Accounting
Standards Board" (IASB).
26/04/2010 Cria título e subtítulo contábeis, altera subtítulos e ajusta documento de uso
das
administradoras e grupos de consórcio.
15/04/2010 Altera os Anexos II e IV do MCR Documento 24.
23/03/2010 Estabelece procedimentos para a solicitação de saques, de depósitos e de troca de numerário
a serem observados pelas instituições financeiras titulares de conta Reservas Bancárias ou
de Conta de Liquidação.
19/03/2010 Divulga procedimentos a serem observados na emissão e liquidação de ordem de transferência de
fundos agendada no Sistema de Transferência de Reservas ‐ STR.
18/03/2010 Esclarece acerca da elaboração do balanço de abertura das demonstrações contábeis
consolidadas, de acordo com os pronunciamentos emitidos pelo International Accounting
Standards Board (IASB).
18/03/2010 Regulamenta o aplicativo para acesso ao Sistema de Transferência de Reservas (STR) por meio da
rede mundial de computadores (internet).
18/03/2010 Altera disposições do regulamento anexo à Circular nº 3.100, de 28 de março de 2002,
relacionadas com a natureza das ordens de transferência de fundos, a forma de acesso e com as
tarifas do Sistema de Transferência de Reservas (STR).
01/03/2010 Cria títulos contábeis no Cosif para o registro de letras financeiras.
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11/02/2010 Esclarece aspectos relacionados à prevenção e combate às atividades relacionadas com os
crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, tratados na Circular nº 3.461, de 24
de julho de 2009.
11/02/2010 Esclarece acerca dos procedimentos para o registro contábil de obrigações tributárias em
discussão judicial.
02/02/2010 Dispõe sobre procedimentos aplicáveis no reconhecimento, mensuração e divulgação
de provisões, contingências passivas e contingências ativas pelas administradoras de
consórcio.
21/01/2010 Altera a Circular nº 3.467, de 14 de setembro de 2009, que estabelece critérios para
elaboração do relatório de avaliação da qualidade e adequação do sistema de controles
internos e de descumprimento de dispositivos legais e regulamentares.
06/01/2010 Altera critério para aceitação do registro de operações no âmbito do Convênio de Pagamentos e
Créditos Recíprocos ‐ CCR.
11/11/2009 Dispõe sobre o registro de instrumentos
financeiros derivativos
vinculados
a
empréstimos entre residentes ou domiciliados no País e residentes ou domiciliados no
exterior realizados com base na Resolução nº 2.770, de 30 de agosto de 2000.
27/10/2009 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).
01/10/2009 Altera o Regulamento anexo à Circular nº 3.192, de 5 de junho de 2003, que dispõe sobre a
prestação de serviços de auditoria independente
para
as administradoras de
consórcio e respectivos grupos.
30/09/2009 Esclarece acerca da periodicidade de elaboração e publicação da Demonstração dos Fluxos
de Caixa DFC.
29/09/2009 Altera o art. 11 do Regulamento Anexo à Circular nº 3.057, de 31 de agosto de 2001.
15/09/2009 Estabelece critérios
para elaboração dos relatórios de avaliação da qualidade e
adequação do sistema de controles internos e de descumprimento de dispositivos legais e
regulamentares e dá outras providências.
03/09/2009 Divulga alterações nas Cartas‐Circulares nº 3.020, de 20 de maio de 2002, nº 3.235, de 17 de maio
de 2006, nº 3.265, de 13 de fevereiro de 2007 e nº 3.329, de 15 de julho de 2008.
02/09/2009 Altera a Circular nº 3.109, de 10 de abril de 2002, e o Anexo I do Regulamento da Custódia de
Numerário do Banco Central do Brasil, instituído pela Circular nº 3.298, de 1º de novembro de
2005.
13/08/2009 Altera o Documento 24 do MCR.
13/08/2009 Esclarece acerca da divulgação, em notas explicativas, de informações sobre partes
relacionadas das administradoras de consórcio.
12/08/2009 Divulga instruções para as comunicações previstas nos artigos 12 e 13 da Circular nº 3.461, de 24
de julho de 2009.
31/07/2009 Divulga procedimentos a serem observados para a remessa de informações relativas ao
cadastramento de postos de câmbio no Unicad, nos termos da Circular 3.454, de 18 de maio
de 2009.
24/07/2009 Consolida as regras sobre os procedimentos a serem adotados na prevenção e combate às
atividades relacionadas com os crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.
23/07/2009 Institui o Documento 24‐1 do MCR para formalização da comunicação de interesse pela
transferência dos recursos provenientes das deficiências de aplicação em crédito rural e divulga
procedimentos para verificação de cumprimento das exigibilidades do MCR 6‐2 e do MCR 6‐4, em
consonância com as disposições das Resoluções ns. 3.745 e 3.746, ambas de 30 de junho de 2009.
16/07/2009 Isenta, por tempo determinado, a Secretaria do Tesouro Nacional do pagamento de tarifas
por utilização do Sistema de Transferência de Reservas (STR) e altera o seu vencimento.
08/07/2009 Divulga instruções para credenciamento no Sistema de Controle de Atividades Financeiras
(Siscoaf).
23/06/2009 Divulga procedimentos para a prestação das informações cadastrais referentes aos responsáveis
dos participantes do Sistema de Transferência de Reservas ‐ STR.
07/05/2009 Altera função de título contábil para controle dos tipos de créditos tributários no Cosif.
04/05/2009 Altera o registro de depósitos de instituições do sistema financeiro no Cosif.
23/04/2009 Divulga instruções para o registro de decisões judiciais no Sistema de Registro de operações de
Crédito com o Setor Público (Cadip), de que trata a Circular nº 2.367, de 1993.
22/04/2009 Divulga procedimentos para entrega do contrato de empréstimo em moeda estrangeira e dos
documentos e garantias correspondentes. Resolução nº 3.622, de 09 de outubro de 2008,
alterada pelas Resoluções nº 3.624, de 16 de outubro de 2008, nº 3.633, de 3 de novembro de
2008, nº 3.683, de 29 de janeiro de 2009 e nº 3.691, de 23 de março de 2009, e na Circular
n° 3.418, de 4 de novembro de 2008, alterada pela Circular 3.444, de 25 de março de 2009.
17/04/2009 Altera a Circular nº 3.418, de 4 de novembro de 2008, com a redação dada pela Circular nº
3.444, de 25 de março de 2009.
17/04/2009 Define prazo para o registro dos depósitos a prazo com garantia especial do Fundo
Garantidor de Créditos (FGC) em sistema de registro e de liquidação financeira.
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03/04/2009 Define o acréscimo à taxa Libor para fins de cálculo dos encargos financeiros incidentes
nas operações de empréstimo em moeda estrangeira de que tratam o art. 2ºA da Resolução nº
3.672, de 17 de dezembro de 2008, e a Circular nº 3.443, de 6 de março de 2009.
03/04/2009 Define o acréscimo à taxa Libor para fins de cálculo dos encargos financeiros incidentes
nas operações de empréstimo em moeda estrangeira de que tratam a Resolução nº 3.672,
de 17 de dezembro de 2008, e a Circular nº 3.434, de 4 de fevereiro de 2009.
31/03/2009 Cria subtítulos para registro da captação de depósitos a prazo com garantia especial
proporcionada pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC), altera funções de títulos relativos a
depósitos a prazo e remuneração de vendedor de imóvel e exclui subtítulo no Cosif.
27/03/2009 Esclarece acerca das operações de financiamento para aquisição de material de construção
destinadas à população de baixa renda e a microempreendedores, para fins do
cumprimento da Resolução nº 3.422, de 2006.
26/03/2009 Altera as Circulares nº 3.434, de 4 de fevereiro de 2009, e 3.443, de 6 de março de 2009.
25/03/2009 Altera a Circular nº 3.418, de 4 de novembro de 2008.
24/03/2009 Cria títulos e subtítulos contábeis e estabelece outras providências para controle dos tipos de
créditos tributários no Cosif.
23/03/2009 Divulga o Manual do Declarante de Capitais Brasileiros no Exterior Data‐Base 2008
06/03/2009 Dispõe sobre as operações de empréstimo em moeda de que trata o art. 2º‐A da
Resolução nº 3.672, de 17 de dezembro de 2008, com a redação dada pela Resolução nº 3.689,
de 4 de março de 2009.
03/03/2009 Estabelece período de entrega da Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE) de 2009
ano‐base 2008.
02/03/2009 Regulamenta a conta Reservas Bancárias e a Conta de Liquidação no Banco Central do Brasil.
02/03/2009 Altera dispositivos relativos às ordens de transferência de fundos no Sistema de Transferência de
Reservas presentes no regulamento anexo à Circular nº 3.057, de 31 de agosto de 2001, no
regulamento anexo à Circular nº 3.100, de 28 de março de 2002, e na Circular nº 3.115, de 18 de
abril de 2002.
02/03/2009 Altera dispositivo da Circular nº 3.281, de 4 de abril de 2005, que trata da obrigatoriedade
de indicação de responsável por assuntos relativos ao Sistema de Pagamentos Brasileiro
(SPB).
16/02/2009 Estabelece modelos de documentos necessários à instrução, pelas administradoras de
consórcio, de processos relativos aos assuntos disciplinados pela Circular nº 3.433, de 2009.
13/02/2009 Altera o art. 8º do regulamento anexo à Circular nº 3.057, de 31 de agosto de 2001.
13/02/2009 Divulga procedimentos para entrega do contrato de empréstimo em moeda estrangeira e
dos documentos e garantias correspondentes. Resolução n° 3.672, de 17 de dezembro de
2008, Circular n° 3.434, de 4 de fevereiro de 2009 e Comunicado n° 18.040, de 5 de fevereiro
de 2009.
12/02/2009 Estabelece procedimentos para a comunicação sobre a inexistência de contratação de
operações de crédito rural entre o primeiro e o último dia do mês, de que tratam as
Resoluções nºs 3.224, de 2004, e 3.660, de 2008.
04/02/2009 Dispõe sobre as operações de empréstimo em moeda estrangeira de que trata a Resolução
nº 3.672, de 17 de dezembro de 2008.
03/02/2009 Dispõe sobre a constituição e o funcionamento de grupos de consórcio.
03/02/2009 Dispõe sobre concessão de autorização para funcionamento, transferência de controle societário,
cisão, fusão, incorporação, prática de outros atos societários e exercício de cargos em órgãos
estatutários ou contratuais em administradoras de consórcio, bem como sobre o cancelamento
de autorização para funcionamento e para administração de grupos de consórcio.
23/01/2009 Substitui o anexo da Carta‐Circular 3.235, de 17 de maio de 2006.
14/01/2009 Estabelece procedimentos para a remessa de informações relativas às exposições ao risco de
mercado e à apuração das respectivas parcelas no cálculo dos requerimentos mínimos de
Patrimônio de Referência (PR), de Nível I e de Capital Principal.
12/01/2009 Esclarece acerca dos planos de segurança das dependências das instituições financeiras,
de que trata a Lei nº 7.102, de 1983, e a compatibilidade com os requisitos de acessibilidade,
previstos no Decreto nº 5.296, de 2004.
07/01/2009 Exclui documento do Cosif e quadros das Informações Financeiras Trimestrais ‐ IFT.
26/12/2008 Esclarece acerca da contagem de prazos para fins de substituição de responsável técnico,
diretor, gerente, supervisor e qualquer outro integrante, com função de gerência, da
equipe envolvida nos trabalhos de auditoria, de que trata o art. 9º do Regulamento anexo
à Resolução nº 3.198, de 2004.
19/12/2008 Altera prazos para comprovação de perdas em empreendimentos amparados pelo Proagro nos
estados do Paraná, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina ‐ Safra 2008/2009.
19/12/2008 Estabelece condições para análise e julgamento do pedido de cobertura de empreendimentos
amparados pelo Proagro no Estado de Santa Catarina ‐ Safra 2008/2009.
19/12/2008 Esclarece acerca do registro contábil de operações de venda ou de transferência de
ativos financeiros de que trata a Resolução nº 3.533, de 2008.
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18/12/2008 Cria e altera desdobramento de subgrupo, títulos e subtítulos contábeis no Cosif para o
registro contábil de operações de venda ou de transferência de ativos financeiros.
16/12/2008 Altera desdobramentos de subgrupos, cria subtítulos contábeis e estabelece outras
providências para registro de ajustes de avaliação patrimonial no Cosif.
12/12/2008 Altera o Documento 24 do MCR, institui o "Documento 24 Específico do MCR" e define
percentuais de exigibilidade dos recursos obrigatórios (MCR 6‐2) e da poupança rural
(MCR 6‐4) de acordo com as Resoluções nos 3.607, 3.623 e 3.625, de 2008.
03/12/2008 Cria rubricas no Cosif para registro de ativo intangível.
03/12/2008 Cria e exclui título no Cosif relativo ao registro de reservas.
27/11/2008 Divulga procedimentos a serem observados na entrega do contrato, garantias
correspondentes e na liquidação financeira, relativos aos Comunicados que tratam de
leilão de taxa para concessão de empréstimo em moeda estrangeira pelo Banco Central do
Brasil
04/11/2008 Dispõe sobre as operações de empréstimo em moeda estrangeira de que trata a Resolução
nº 3.622, de 9 de outubro de 2008.
31/10/2008 Esclarece acerca das disposições das Resoluções nºs 3.516 e 3.518 e da Circular nº 3.371, todas
de 2007.
31/10/2008 Esclarece sobre a remessa das informações relativas às operações de consórcio de que
tratam a Circular nº 3.394 e a Carta Circular nº 3.335, de 2008.
27/10/2008 Divulga esclarecimentos acerca da antecipação voluntária das contribuições ordinárias ao Fundo
Garantidor de Créditos (FGC) de que trata a Circular nº 3.416, de 27 de outubro de 2008.
21/10/2008 Divulga procedimentos necessários à atualização e à conformidade dos dados registrados no
Sistema de Informações sobre Entidades de Interesse do Banco Central (Unicad), de que trata
a Circular 3.165, de 2002.
17/10/2008 Dispõe sobre as operações de empréstimo em moeda estrangeira de que trata a Resolução
nº 3.622, de 9 de outubro de 2008.
15/10/2008 Esclarece sobre a reclassificação de operações de crédito rural, renegociadas ou prorrogadas.
13/10/2008 Dispõe sobre as operações de redesconto em moeda nacional de que trata a Resolução nº
3.622, de 9 de outubro de 2008.
02/10/2008 Dispõe sobre a comunicação de movimentações financeiras ligadas ao terrorismo e ao
seu financiamento.
18/09/2008 Altera o Regulamento anexo à Circular nº 3.192, de 5 de junho de 2003, que dispõe sobre a
prestação de serviços de auditoria independente
para
as administradoras de
consórcio e respectivos grupos.
11/09/2008 Presta esclarecimentos e divulga procedimentos para formalização de comunicação referente à
solicitação de transferência de recursos provenientes das deficiências de aplicação em crédito
rural ‐ Resolução nº 3.607, de 2008.
03/09/2008 Estabelece procedimentos para a dispensa de envio das informações de que trata a Circular
3399, de 2008.
27/08/2008 Divulga procedimentos mínimos necessários para o desempenho do estabelecido pela Circular
3.400, de 2008, no cumprimento das atribuições especiais das cooperativas centrais de
crédito previstas no Capítulo IV da Resolução 3.442, de 2007.
15/08/2008 Altera o Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais (RMCCI).
06/08/2008 Divulga instruções sobre operações conjugadas a serem realizadas com as instituições
credenciadas a operar com o Departamento de Operações do Mercado Aberto (Demab).
01/08/2008 Estabelece procedimentos para a remessa das informações relativas às operações de
consórcio, de que trata a Circular nº 3.394, de 9 de julho de 2008.
01/08/2008 Estabelece procedimentos para as cooperativas centrais de crédito, relativamente ao
cumprimento das atribuições especiais previstas no Capítulo IV da Resolução nº 3.442, de
2007, e dá outras providências.
31/07/2008 Divulga procedimentos para a remessa das informações relativas a Depósitos de Poupança,
Sistema Financeiro da Habitação ‐ SFH, Financiamentos Imobiliários com Recursos do SBPE e
Fundo de Compensação de Variações Salariais ‐ FCVS, de que tratam as Circulares nº 2.466, de
1994, nº 2.649, de 1995, e nº 3.239, de 2004.
30/07/2008 Cria títulos contábeis no Cosif para o registro contábil de despesas de Letras de Crédito do
Agronegócio.
23/07/2008 Dispõe sobre certificação de profissionais para realizar comprovação de perdas no âmbito do
Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) ‐ MCR 16‐4.
23/07/2008 Estabelece procedimentos para a remessa de informações relativas à apuração dos limites e
padrões mínimos regulamentares que especifica.
18/07/2008 Divulga procedimentos para a remessa das informações relativas a depósitos de poupança
previstas na Circular nº 2.466, de 1994.
16/07/2008 Dispõe sobre o Documento 24 do MCR e define prazos para fins de recolhimento e de
pagamento relativos a deficiência de aplicação dos recursos obrigatórios (MCR 6‐2) e da
poupança rural (MCR 6‐4).
09/07/2008 Dispõe sobre a remessa ao Banco Central do Brasil de informações relativas a operações de
consórcio.
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07/07/2008 Cria títulos e subtítulos contábeis no Cosif para o registro contábil de Letras de Crédito
do Agronegócio.
04/07/2008 Divulga procedimentos para a remessa das informações relativas aos depósitos de poupança
de que tratam a Resolução nº 3.549 e a Circular nº 2.023.
02/07/2008 Esclarece sobre procedimentos para a liquidação de obrigações financeiras entre o Banco
Central do Brasil e as instituições financeiras, as demais instituições por ele autorizadas a
funcionar e as pessoas físicas e jurídicas nãofinanceiras.
12/06/2008 Mantém e exclui títulos e subtítulos contábeis no Cosif para registro de tarifas
bancárias.
11/06/2008 Cria títulos e subtítulos contábeis no Cosif para o registro contábil de opções com
ajuste diário.
10/06/2008 Divulga instruções para o registro de contratações de operações de crédito no Sistema de
Registro de Operações de Crédito com o Setor Público (Cadip).
03/06/2008 Dispõe sobre procedimentos aplicáveis às administradoras de consórcio no
reconhecimento, mensuração e divulgação de perdas em relação ao valor recuperável de
ativos.
03/06/2008 Estabelece procedimentos relativos ao registro contábil de reavaliação de imóveis de uso
próprio por parte de administradoras de consórcio.
07/05/2008 Estabelece o período de entrega da declaração de bens, direitos e valores possuídos no
exterior por pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no País.
07/05/2008 Divulga o Manual do Declarante de Capitais Brasileiros no Exterior Data‐Base 2007
06/05/2008 Esclarece a respeito da comunicação ao Banco Central do Brasil do início da captação de
depósitos de poupança no âmbito do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo ‐ SBPE e de
depósitos de poupança rural.
02/05/2008 Institui o documento "Proagro Recurso à Comissão Especial de Recursos (CER)".
30/04/2008 Detalha a composição do Indicador de Exposição ao Risco Operacional (IE).
30/04/2008 Esclarece sobre os procedimentos para o cálculo da parcela do Patrimônio de Referência
Exigido (PRE) referente ao risco operacional (POPR), de que trata a Circular nº 3.383, de
2008.
29/04/2008 Presta esclarecimentos e divulga procedimentos atinentes a enquadramentos no
Programa de Garantia
da
Atividade Agropecuária (Proagro).
24/04/2008 Dispensa o envio, por parte das cooperativas de crédito, de comprovante de publicação
de certidão de arquivamento expedida por Junta Comercial e determina sua manutenção à
disposição do Banco Central do Brasil.
08/04/2008 Altera o documento "Proagro ‐ Comunicação de Perdas (COP)", cria sistemática de
acompanhamento de pedido de cobertura e define forma de pagamento da remuneração dos
agentes do programa.
07/04/2008 Altera os prazos para comprovação de perdas em empreendimentos amparados pelo
Proagro no Estado do Rio Grande do Sul ‐ Safra 2007/2008.
20/03/2008 Dispõe sobre a aplicação de prerrogativas e obrigações aos bancos de câmbio, de
investimento e múltiplos sem carteira comercial.
17/03/2008 Esclarece sobre a remessa das informações de que tratam a Resolução nº 3.518, de 2007,
Circulares nº 3.371, de 2007 e nº 3.377, de 2008 ‐ Serviços Tarifados e respectivos valores.
13/03/2008 Divulga procedimentos necessários à atualização e à conformidade dos dados registrados no
sistema "Informações sobre Entidades de Interesse do Banco Central ‐ Unicad".
04/03/2008 Cria subtítulo e altera a função de título no Cosif relativos ao registro de informações sobre o
cálculo do Patrimônio de Referência (PR), de que trata a Resolução nº 3.444, de 2007.
03/03/2008 Esclarece sobre a divulgação do Custo Efetivo Total (CET) em adiantamentos a depositantes.
27/02/2008 Esclarece sobre informações que devem ser divulgadas pelas cooperativas de crédito a
respeito do rateio de perdas de exercícios anteriores.
22/02/2008 Esclarece acerca dos critérios que implicam obrigatoriedade para constituição do comitê
de auditoria.
22/02/2008 Esclarece sobre a remessa dos relatórios do diretor ou do administrador responsável pela
Ouvidoria de que trata a Circular 3.370, de 2007.
01/02/2008 Esclarece acerca das disposições das Resoluções nºs 3.516 e 3.518 e da Circular nº 3.371, todas de
2007.
31/01/2008 Cria rubricas no Cosif para registro das captações de recursos de sociedades de
arrendamento mercantil por meio de Depósitos Interfinanceiros.
18/01/2008 Cria rubricas no Cosif para registro das participações mantidas por cooperativas de
crédito.
02/01/2008 Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público (Cadip) ‐ divulga instruções
para o registro como inadimplentes no Cadip, de emitentes de dívida mobiliária vencida.
19/10/2007 Dispõe acerca da comprovação do cumprimento dos requisitos de acessibilidade previstos
no Decreto nº 5.296, de 2004, pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas
a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
28/09/2007 Divulga procedimentos necessários à atualização e à conformidade aos dados de
administradoras de consórcios registrados no Sistema de Informações sobre Entidades de
Interesse do Banco Central ‐ Unicad.
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28/09/2007 Divulga procedimentos necessários à atualização e à conformidade aos dados registrados no
Sistema de Informações sobre Entidades de Interesse do Banco Central ‐ Unicad.
14/09/2007 Dispõe sobre a mensuração de risco de taxas de juros das operações não classificadas na
carteira de negociação.
12/09/2007 Cria subtítulos no Cosif para registro das aplicações em cotas de fundo de investimento.
22/08/2007 Suspende o cadastramento no serviço de mala‐direta do Sistema Central de Risco de Crédito ‐
SCR.
16/08/2007 Altera a Circular 3.298, de 1º de novembro de 2005, e o Regulamento da Custódia de Numerário
do Banco Central do Brasil a ela anexo.
23/07/2007 Estabelece remuneração pela execução do Programa de Crédito Educativo de que trata a
Lei nº 8.436, de 1992.
29/06/2007 Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público ‐ Cadip. Divulga instruções para
o registro de contratações de operações de crédito do Programa Caminho da Escola.
27/06/2007 Estabelece critérios mínimos para classificação de operações na carteira de negociação, conforme
Resolução nº 3.464, de 26 de junho de 2007.
31/05/2007 Prorroga prazo da Circular 3.345, de 2007, para prestação de informações.
31/05/2007 Dispõe sobre depósitos a prazo existentes em 31 de maio de 2007.
31/05/2007 Altera o Manual do Declarante de Capitais Brasileiros no Exterior Data‐Base 2006.
02/05/2007 Altera os documentos 20 e 20‐1 do MCR ‐ "Proagro Tradicional ‐ Súmula de Julgamento do
Pedido de Cobertura" e "Proagro Mais ‐ Súmula de Julgamento do Pedido de Cobertura".
24/04/2007 Esclarece acerca dos critérios a serem
observados
pelas cooperativas de crédito, para a
constituição de fundos ao amparo do art. 28, parágrafo 1º, da Lei nº 5.764, de 1971.
11/04/2007 Dispõe sobre a constituição, no Banco Central do Brasil, do Cadastro de Clientes do Sistema
Financeiro Nacional (CCS).
30/03/2007 Mantém no Cosif desdobramento de subgrupo, título e subtítulos para registro de depósitos
para investimentos.
16/03/2007 Estabelece forma, limites e condições de declaração de bens e de valores detidos no
exterior por pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no País.
16/03/2007 Divulga o Manual do Declarante de Capitais Brasileiros no Exterior Data‐Base 2006.
13/03/2007 Cria rubricas no Cosif para registro de informações sobre o cálculo do Patrimônio de
Referência (PR), de que trata a Resolução nº 3.444, de 2007.
01/03/2007 Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados na solicitação para que instrumentos de
captação integrem o Nível I e o Nível II do Patrimônio de Referência (PR), de que trata a
Resolução nº 3.444, de 2007, e demais autorizações estabelecidas naquela norma.
15/02/2007 Divulga os documentos "Proagro Tradicional ‐ Súmula de Julgamento do Pedido de Cobertura" e
"Proagro Mais ‐ Súmula de Julgamento do Pedido de Cobertura".
13/02/2007 Define procedimentos operacionais do Sistema do Meio Circulante ‐ CIR, no âmbito do Sistema de
Pagamentos Brasileiro.
09/02/2007 Cria subtítulos no Cosif para registro
de
resultados decorrentes de atos cooperativos e
atos não cooperativos.
07/02/2007 Prorroga o prazo estabelecido no art. 8º da Circular 3.290, de 2005, para a adaptação dos
sistemas das instituições financeiras com a finalidade de atender o disposto em seus arts. 2º, 3º
e 5º.
24/01/2007 Cria subtítulos no Cosif para registro das operações de redução de capital realizadas no País e
no exterior.
04/01/2007 Divulga instruções para o registro de contratações de operações de crédito no Sistema de
Registro de Operações de Crédito com o Setor Público (Cadip).
29/12/2006 Esclarece acerca de procedimentos relativos à Circular 3.290, de 2005, que dispõe sobre a
identificação e o registro de operações de depósitos em cheque e de liquidação de
cheques depositados em outra instituição financeira, bem como de emissões de instrumentos
de transferência de recursos.
28/12/2006 Esclarece acerca da formalização de operações de crédito rural.
28/12/2006 Exclui atributos de desdobramento de subgrupo, exclui e cria títulos no Cosif.
21/12/2006 Estabelece condições adicionais para o funcionamento e a operacionalização das contas de
registro e controle referidas no art. 1º da Resolução 3.402 e na Resolução 3.424, ambas de 2006.
14/12/2006 Institui a Transferência Especial de Crédito, dispõe sobre sua liquidação interbancária e sobre a
liquidação interbancária da Transferência Eletrônica Disponível e do Documento de Crédito, bem
como sobre o momento do crédito dos recursos na conta do beneficiário.
14/12/2006 Dispõe sobre as transferências interbancárias de recursos de que tratam as Resoluções 3.401, de
2006, e 3.402, de 2006.
05/12/2006 Dispõe sobre a inclusão e a exclusão, no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos
(CCF), de ocorrências relativas a cheques emitidos contra contas conjuntas e contra contas
tituladas por pessoa jurídica, de direito privado ou de direito público.
03/11/2006 Esclarece acerca do disposto no art. 1º da Resolução 3.401, de 2006, quanto à quitação
antecipada de operações de arrendamento mercantil.
31/10/2006 Esclarece sobre a nova forma de apuração e cobrança do adicional do Programa de Garantia
da Atividade Agropecuária (Proagro).
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11/10/2006 Divulga a realização do Censo 2006 de Capitais Estrangeiros no País.
04/10/2006 Inclui atributos em desdobramento de subgrupo, títulos e subtítulos do Cosif.
02/10/2006 Esclarece acerca do registro de cotas de fundos de investimento em sistemas de registro e
liquidação financeira de ativos.
02/10/2006 Cria subtítulos, mantém título e subtítulos, e exclui subtítulo contábil, no Cosif, para registro de
recursos destinados ao pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos,
aposentadorias, pensões e similares, e altera função de títulos.
13/09/2006 Esclarece sobre o registro contábil de operações sujeitas à atualização com base em
cotação de moeda estrangeira não divulgada pelo Banco Central do Brasil.
08/09/2006 Divulga procedimentos necessários à atualização e à conformidade aos dados registrados no
Sistema de Informações sobre Entidades de Interesse do Banco Central ‐ Unicad.
12/06/2006 Esclarece acerca do oferecimento de vantagens na captação de depósitos vinculados à prestação
de serviços de pagamentos e de recebimentos por conta de clientes, bem como do alcance da
vedação prevista na Resolução 2.475, de 1998.
17/05/2006 Estabelece critérios para a classificação de cédulas e moedas nacionais, o recolhimento de
numerário à Instituição Custodiante e ao Banco Central do Brasil e dá outras providências.
15/05/2006 Divulga recomendação referente a operações ou propostas envolvendo países não
cooperantes quanto à prevenção à lavagem de dinheiro.
03/05/2006 Divulga instruções para o registro de pleitos e contratações de operações no Sistema de
Registro de Operações de Crédito com o Setor Público (Cadip), ao amparo do art. 9º ‐ F, da
Resolução 2.827, de 2001.
12/04/2006 Altera os prazos para realização de comprovação de perdas ocorridas em
empreendimentos amparados pelo "Proagro Mais" Safra 2005/2006.
29/03/2006 Esclarece sobre a comercialização de pêssego e de maçã ao amparo da Linha Especial de Crédito
(LEC).
17/03/2006 Esclarece procedimentos relativos à substituição de títulos públicos federais que constituam
patrimônio especial das câmaras e dos prestadores de serviços de compensação e de liquidação.
07/03/2006 Divulga o Manual do Declarante de Capitais Brasileiros no Exterior Data‐Base 2005
09/02/2006 Esclarece acerca da comparação, nas demonstrações contábeis de grupos de consórcio, do
exercício de 2005 e do primeiro semestre de 2006 com períodos anteriores.
09/02/2006 Esclarece acerca de designação de diretor responsável pela realização das operações de
empréstimo e de troca de títulos estabelecida pela Resolução 3.197, de 2004.
03/02/2006 Esclarece acerca da base de cálculo do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social ‐
Fates para cooperativas de crédito.
02/02/2006 Faculta a realização de operações compromissadas tendo por objeto obrigações emitidas pela
IFC International Finance Corporation e revoga a Circular 3.265, de 2004.
02/02/2006 Estabelece forma, limites e condições de declaração de bens e de valores detidos no exterior
por pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no País.
02/02/2006 Dispõe sobre as modificações no capital social, a constituição do fundo de reserva, a
destinação das sobras e a compensação das perdas das cooperativas de crédito.
26/01/2006 Cria rubricas no Cosif para registro das operações realizadas entre cooperativas centrais e
suas filiadas e das realizadas entre centrais e bancos cooperativos.
24/01/2006 Divulga instruções para o registro de operações contratadas ao amparo do art. 9º‐B, caput,
inciso V, e § 1º, inciso V, e do art. 9º‐E, da Resolução 2.827, de 2001, no Sistema de Registro de
Operações de Crédito com o Setor Público (Cadip).
30/12/2005 Altera instruções para as comunicações previstas na Carta‐Circular 2.826, de 4 de dezembro de
1998, e na Carta‐Circular 3.098, de 11 de junho de 2003.
29/12/2005 Dispõe sobre o prazo de adequação das instituições financeiras às disposições da Circular 3.226,
de 2004.
28/12/2005 Estabelece sobre referências normativas a fundos de investimento e revoga normas e disposições
regulamentares editadas pelo Banco Central do Brasil, relativas a esses fundos, em decorrência da
Lei 10.303, de 2001, ou sem função.
28/12/2005 Altera as disposições sobre transferências relativas a investimentos brasileiros no exterior por
parte de fundos de dívida externa.
14/12/2005 Esclarece procedimentos relativos à cobrança e ao pagamento de tarifas pela utilização do
Sistema de Transferência de Reservas ‐ STR.
09/12/2005 Divulga as condições necessárias à elaboração de laudo grupal de vistoria prévia para fins de
enquadramento no "Proagro Mais", na safra 2005/2006 (MCR 16‐2‐6‐b‐).
01/11/2005 Divulga o Regulamento da Custódia de Numerário do Banco Central do Brasil e dá outras
providências.
30/09/2005 Divulga modelos de declarações para subscrição por beneficiários do Programa de Garantia da
Atividade Agropecuária (Proagro), conforme previsto na Resolução 3.317, de 2005, e presta
esclarecimentos acerca de sua utilização por parte dos agentes do programa.
23/09/2005 Esclarece acerca das condições para a designação de diretor responsável pelo Sistema RDR, no
caso das administradoras de consórcio.
21/09/2005 Extingue a exigibilidade referente ao recolhimento compulsório e ao encaixe obrigatório
sobre adiantamentos relativos a operações de câmbio.

Carta Circular Nº 3.242

Carta Circular Nº 3.241
Carta Circular Nº 3.240
Carta Circular Nº 3.237

Carta Circular Nº 3.235
Carta Circular Nº 3.234
Carta Circular Nº 3.233

Circular Nº 3.320
Carta Circular Nº 3.230
Carta Circular Nº 3.229
Carta Circular Nº 3.228
Carta Circular Nº 3.226
Carta Circular Nº 3.225
Carta Circular Nº 3.224
Circular Nº 3.312
Circular Nº 3.313
Circular Nº 3.314
Carta Circular Nº 3.223
Carta Circular Nº 3.222

Carta Circular Nº 3.220
Circular Nº 3.306
Circular Nº 3.304

Circular Nº 3.305
Carta Circular Nº 3.217
Carta Circular Nº 3.216
Circular Nº 3.298
Carta Circular Nº 3.212

Carta Circular Nº 3.211
Circular Nº 3.292

Circular Nº 3.290

Carta Circular Nº 3.203
Carta Circular Nº 3.200

Circular Nº 3.288

Carta Circular Nº 3.198
Carta Circular Nº 3.197

Carta Circular Nº 3.196
Carta Circular Nº 3.195
Carta Circular Nº 3.192
Circular Nº 3.284
Circular Nº 3.282

Carta Circular Nº 3.186
Carta Circular Nº 3.185
Carta Circular Nº 3.182
Carta Circular Nº 3.180

Circular Nº 3.281
Carta Circular Nº 3.178
Carta Circular Nº 3.176
Carta Circular Nº 3.173

Carta Circular Nº 3.169
Carta Circular Nº 3.168
Carta Circular Nº 3.167
Carta Circular Nº 3.165
Carta Circular Nº 3.163
Carta Circular Nº 3.160
Carta Circular Nº 3.155
Circular Nº 3.266
Circular Nº 3.267
Carta Circular Nº 3.153

Carta Circular Nº 3.151
Circular Nº 3.263
Carta Circular Nº 3.147
Circular Nº 3.259

05/09/2005 Dispõe sobre a identificação e o registro de operações de depósitos em cheque e de
liquidação de cheques depositados em outra instituição financeira, bem como de emissões
de instrumentos de transferência de recursos.
30/08/2005 Esclarece acerca da formalização de operações de crédito rural.
03/08/2005 Esclarece acerca do procedimento a ser adotado para a comprovação da qualidade e da extensão
dos poderes dos bispos e dos párocos da Igreja Católica, ou de seus representantes, mandatários
ou prepostos, para figurar em negócios jurídicos celebrados com instituições financeiras e demais
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
26/07/2005 Revoga a Circular 1.322, de 1988, que estabelece especificações técnicas para envio de
documentos previstos no Plano Contábil das Instituições do
Sistema Financeiro Nacional ‐
Cosif.
22/07/2005 Divulga o termo de responsabilidade de que trata o parágrafo único do art. 7º da Circular
3.287, de 21 de julho de 2005.
22/07/2005 Divulga
parâmetros técnicos necessários ao fornecimento de dados e ao atendimento de
requisição de detalhamento de informações no âmbito do Cadastro de Clientes do Sistema
Financeiro Nacional ‐ CCS.
21/07/2005 Cria título no Cosif para registro de depósitos para liquidação de ajustes e de
posições em sistemas de compensação e de liquidação.
19/07/2005 Cria subtítulos no Cosif para segregação do resultado de operações de opções e para o
registro de adiantamento de câmbio de exportação e exclui títulos e subtítulos.
24/06/2005 Cria subtítulo e atualiza função de títulos contábeis do Cosif de uso pelos grupos de consórcio.
06/05/2005 Altera disposição regulamentar relativa ao modelo padrão do cheque.
28/04/2005 Estabelece prazo para o registro de títulos e valores mobiliários e dispõe sobre a remessa de
informações pelos sistemas de registro e de liquidação financeira, nos termos previstos na
Resolução 3.272, de 2005.
25/04/2005 Divulga procedimentos relativos à isenção de que trata o art. 2º, § 1º, da Circular 3.274, de 10 de
fevereiro de 2005.
22/04/2005 Esclarece sobre a remessa da Declaração de Conformidade relativa a serviços tarifados e
respectivos valores.
14/04/2005 Divulga procedimentos necessários ao registro da indicação de diretor responsável por
assuntos relativos ao Sistema de Pagamentos Brasileiro ‐ SPB
12/04/2005 Divulga o documento simplificado "Proagro Mais ‐ Comunicação de Perdas (COP), Solicitação
de Comprovação de Perdas (SCP) e Laudo Pericial de Comprovação de Perdas Único (LPCPU)".
04/04/2005 Institui obrigatoriedade de indicação de responsável por assuntos relativos ao Sistema de
Pagamentos Brasileiro ‐ SPB
24/03/2005 Altera procedimentos contábeis aplicáveis às
operações realizadas no mercado de câmbio
e cria, exclui e mantém rubricas no Cosif e altera o Conef.
14/03/2005 Esclarece sobre a remessa das informações relativas à Resolução nº 2.303, de 1996 ‐ Serviços
Tarifados e respectivos valores.
28/02/2005 Divulga procedimentos relativos a instrumentos de pagamento, à liquidação interbancária de
cheques e de bloquetos de cobrança e à Centralizadora da Compensação de Cheques e Outros
Papéis‐ Compe.
23/02/2005 Exclui atributos de título e subtítulos do Cosif.
23/02/2005 Esclarece sobre a contabilização de operações de financiamento à importação sem risco
cambial para o tomador.
22/02/2005 Cria e altera rubricas no Cosif para registro dos direitos e obrigações junto a participantes de
sistemas de liquidação.
22/02/2005 Cria título contábil para registro de despesas de letras de crédito imobiliário.
17/02/2005 Esclarece sobre a celebração de contratos de abertura de contas de depósitos, de realização de
operações financeiras e de prestação de serviços com pessoas analfabetas.
24/01/2005 Divulga procedimentos necessários à atualização e à conformidade a dados registrados no
Sistema de Informações sobre Entidades de Interesse do Banco Central ‐ Unicad.
24/12/2004 Inclui atributo em título contábil do Cosif.
15/12/2004 Dispõe sobre o prazo de adequação das instituições financeiras às disposições da Circular 3.226,
de 2004.
15/12/2004 Altera o prazo para o cadastramento de operações no Recor e para o recolhimento do
adicional do Proagro.
09/12/2004 Inclui o item XVI ‐ Depósitos para Investimento nas informações diárias instituídas pelo art. 1.
da Circular 2.132, de 1992 e título contábil ao saldo do item IX Saldo de Moeda Escritural, do
referido artigo.
03/12/2004 Divulga instruções para as comunicações previstas no art. 4º da Circular 2.852, de 3 de
dezembro de 1998, e na Carta Circular 3.098, de 11 de junho de 2003.
24/11/2004 Estabelece procedimentos para os depósitos interfinanceiros vinculados a operações de
microfinanças (DIM).
29/09/2004 Altera e consolida procedimentos contábeis aplicáveis aos grupos de consórcio e atualiza
função de títulos contábeis de uso das administradoras de consórcio.
28/09/2004 Altera o registro contábil dos recursos recebidos pelos grupos de consórcio em formação.
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30/08/2004 Estabelece procedimentos para registro contábil de operações compromissadas com
acordo de livre movimentação e cria, mantém, altera e exclui títulos e subtítulos no Cosif.
14/07/2004 Dispõe sobre a manutenção de depósitos
judiciais
em instituições
financeiras
submetidas a processo de privatização.
09/07/2004 Esclarece sobre a remessa das informações relativas à Circular 3.239, de 27 de maio de 2004.
30/06/2004 Regula a remessa de informações a consorciados e altera o art. 22 da Circular 2.381, de 1993,
que trata do arquivamento de documentos na sede da administradora.
27/05/2004 Dispõe sobre encaminhamento de dados relativos às aplicações de recursos provenientes de
depósitos de poupança em financiamentos imobiliários.
17/05/2004 Cria desdobramentos de subgrupos e títulos no Cosif para registro da centralização financeira
por cooperativas.
08/04/2004 Cria e exclui títulos e subtítulos no Cosif para controle de operações de crédito
realizadas por instituições financeiras com o Fundo Garantidor de Créditos ‐ FGC, de
créditos tributários e de operações ativas vinculadas.
01/04/2004 Divulga procedimento relativo à instrução de processos por parte de instituições
financeiras, demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e de
administradoras de consórcio.
25/03/2004 Dispõe sobre a ampliação do horário de atendimento ao público nas dependências das
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil.
15/03/2004 Divulga instruções para o registro de operações e enquadramento de protocolos de intenções no
Sistema de Registro de Operações com o Setor Público ‐ Cadip, com base no disposto no art.
9º‐C, da Resolução 2.827, de 2001, incluído pela Resolução 3.173, de 2004.
18/02/2004 Dispõe sobre a prestação de serviços por parte de bancos múltiplos, bancos comerciais e Caixa
Econômica Federal a cooperativas de crédito, referentes à compensação de cheques e acesso a
sistemas de liquidação de pagamentos e transferências interbancárias.
17/02/2004 Divulga instruções complementares relativas a remessa de informações relacionadas com a
contratação de Correspondentes no País.
12/02/2004 Estabelece procedimentos relativos ao Documento de Crédito ‐ DOC.
21/01/2004 Altera procedimentos para o registro contábil de aumento e redução do capital social por
parte das administradoras de consórcio.
08/01/2004 Altera disposições relativas aos requisitos e procedimentos para a constituição, a autorização
para funcionamento, a transferência de controle societário e a reorganização societária
de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central
do Brasil, bem como ao exercício de cargos em órgãos estatutários de referidas instituições.
23/12/2003 Divulga instruções para o registro de operações e enquadramento de protocolos de intenções no
Sistema de Registro de Operações com o Setor Público (Cadip), com base na Resolução 2.827, de
2001, e alterações posteriores.
12/12/2003 Estabelece procedimentos relativos à remessa de estatutos e contratos sociais de instituições
financeiras, demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e de
administradoras de consórcio.
04/12/2003 Dispõe sobre prazo para remessa de demonstrações financeiras.
28/11/2003 Revoga dispositivos do Capítulo 7 do Manual de Crédito Rural (MCR).
20/11/2003 Cria e exclui subtítulos do Cosif para uso de administradoras de consórcios.
06/11/2003 Altera funções de títulos contábeis do Cosif.
04/11/2003 Divulga procedimento a ser adotado com relação às solicitações judiciais encaminhadas pelo
Poder Judiciário e repassadas ao Sistema Financeiro Nacional pelo Banco Central do Brasil,
por meio da Internet ‐ BACEN JUD.
25/09/2003 Altera a Circular 2.905, de 1999, que dispõe sobre prazos mínimos e remuneração das operações
ativas e passivas realizadas no mercado financeiro.
31/07/2003 Dispõe sobre a realização de depósitos
interfinanceiros vinculados a operações de
microfinanças, de que trata a Resolução 3.109, de 2003.
17/06/2003 Esclarece sobre a remessa das informações relativas à Circular nº 2.889, de 1.999 ‐ Operações de
Consórcio.
05/06/2003 Dispõe sobre a prestação de serviços de auditoria independente para as administradoras de
consórcio e respectivos grupos.
04/04/2003 Consolida e altera procedimentos para reconhecimento e registro contábil de créditos
tributários.
28/02/2003 Libera módulos do Sistema de Informações sobre Entidades de Interesse do Banco Central
Unicad.
26/02/2003 Dispõe sobre procedimentos complementares a serem observados pelas instituições financeiras,
demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e administradoras
de consórcio, relativamente à instrução de processos.
14/02/2003 Exclui e mantém títulos e subtítulos contábeis, altera função de títulos no Cosif e estabelece
outros procedimentos.
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13/02/2003 Altera disposições sobre o Registro Comum de Operações Rurais (Recor), relativamente
a operações ao amparo do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(Pronaf), formalizadas sob a modalidade de crédito rotativo.
15/01/2003 Estabelece procedimentos para reconhecimento, registro contábil e avaliação de
créditos tributários e obrigações fiscais diferidas para as administradoras de consórcio.
30/12/2002 Cria títulos e subtítulos no Cosif e esclarece acerca de procedimentos para registro dos
derivativos de crédito.
30/12/2002 Cria títulos contábeis no Cosif e altera o Conef.
30/12/2002 Estabelece procedimentos para reconhecimento, registro contábil e avaliação de créditos
tributários e obrigações fiscais diferidas.
30/12/2002 Cria títulos e subtítulos contábeis no Cosif para registro de operações compromissadas
realizadas no exterior, de operações com instrumentos financeiros derivativos e estabelece
outras providências.
26/12/2002 Cria desdobramento de subgrupo, títulos, subtítulos contábeis e altera função de títulos no
Cosif, e altera o Conef.
13/12/2002 Libera o Sistema de Informações sobre Entidades de Interesse do Banco Central ‐ UNICAD,
instituído pela Circular 3.165, de 2002.
13/12/2002 Cria títulos e subtítulos no Cosif.
11/12/2002 Altera subtítulo contábil de conta no Cosif.
04/12/2002 Institui o Sistema de Informações sobre Entidades de Interesse do Banco Central ‐ Unicad e dispõe
sobre a remessa de informações ao sistema, pelas instituições financeiras, demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e administradoras de consórcios.
13/11/2002 Altera a data de início do envio das informações de que trata a Carta‐Circular 3.032, de 2002.
25/10/2002 Divulga procedimento a ser adotado no sistema de trâmite de solicitações judiciais
encaminhadas pelo Poder Judiciário e repassadas ao Sistema Financeiro Nacional pelo Banco
Central do Brasil, por meio da Internet.
17/10/2002 Cria e exclui subtítulos contábeis no Cosif e exclui títulos no Conef.
17/10/2002 Cria títulos e subtítulos contábeis no Cosif para administradoras de consórcio.
10/10/2002 Divulga procedimento a ser adotado no sistema de tramite de solicitacoes judiciais
encaminhadas pelo Poder Judiciario e repassadas ao Sistema Financeiro Nacional pelo Banco
Central do Brasil, por meio da Internet.
25/09/2002 Altera e acrescenta dispositivos ao regulamento anexo à Circular 3.105, de 5 de abril de 2002,
que trata das operações de Redesconto do Banco Central.
19/09/2002 Dispõe sobre a emissão de certificado de depósitos de títulos em garantia.
11/09/2002 Estabelece critérios para registro e avaliação contábil de instrumentos financeiros derivativos,
contratados de forma associada a operação de captação ou aplicação de recursos.
28/08/2002 Cria título e subtítulos no Cosif para registro de títulos vinculados a garantias de operações em
câmaras de liquidação e compensação e de operações de câmbio financeiro realizadas
nessas câmaras e altera o Conef.
27/08/2002 Cria subtítulos contábeis no Cosif para registro de títulos e valores mobiliários de emissão de
entidades financeiras integrantes de grupos pertencentes a organismos oficiais internacionais
e altera o Conef.
19/08/2002 Divulga procedimentos relativos ao cumprimento e à consulta à exigibilidade adicional sobre
depósitos.
07/08/2002 Cria desdobramento de subgrupo e títulos no Cosif e estabelece outros procedimentos.
06/08/2002 Altera e consolida disposições sobre o fornecimento de dados no âmbito do Zoneamento Agrícola
e do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), de conformidade com o disposto
nas Resoluções 2.403, de 1997, e 2.495, de 1998.
31/07/2002 Dispõe sobre opções de venda de títulos públicos federais a serem lançadas pelo Banco
Central do Brasil.
11/07/2002 Disciplina a utilização do termo diretor pelas instituições financeiras e demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
05/07/2002 Cria e mantém títulos e subtítulos no Cosif, esclarece acerca dos critérios a serem observados
para o ajuste decorrente da aplicação do disposto nas Circulares 3.068, de 2001, e 3.082, de
2002, e estabelece outros procedimentos.
05/07/2002 Dispõe sobre operações conduzidas pelo Departamento de Operações do Mercado
Aberto (Demab).
27/06/2002 Altera critérios para registro e e avaliação contábil de títulos e valores mobiliários e instrumentos
financeiros derivativos, permitindo que aqueles classificados na categoria títulos mantidos até o
vencimento possam ser objeto de hedge para fins de registro e avaliação contábil.
11/06/2002 Cria, exclui e altera subgrupo, desdobramento de subgrupo, títulos e subtítulos do Cosif e
esclarece acerca de procedimentos para registro dos títulos e valores mobiliários e
instrumentos financeiros derivativos.
29/05/2002 Dispõe sobre o prazo para a implementação dos procedimentos estabelecidos nas
Circulares 3.068, de 2001, e 3.082, de 2002.
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23/04/2002 Estabelece prazos e procedimentos relativos à liquidação de ativos no âmbito do Sistema de
Pagamentos Brasileiro.
19/04/2002 Estabelece as informações a serem prestadas pelos participantes do Sistema de Transferência
de Reservas ‐ STR.
19/04/2002 Divulga procedimentos operacionais a serem observados nas operações do Redesconto do
Banco Central.
19/04/2002 Cria subtitulos, mantem titulo no Cosif e altera o Conef.
18/04/2002 Institui a Transferência Eletrônica Agendada ‐ TEA e a Transferência Eletrônica Disponível ‐ TED.
17/04/2002 Estabelece procedimentos para adequação ao Sistema de Pagamentos Brasileiro das
movimentações financeiras relativas ao Programa de Garantia da Atividade Agropecuária
(Proagro).
15/04/2002 Divulga procedimentos quanto à prestação de informações relativas aos recolhimentos
compulsórios, aos encaixes obrigatórios e ao direcionamento obrigatório de recursos de
poupança.
11/04/2002 Divulga procedimentos relacionados com a obtenção de certificados digitais para operaçãoo no
âmbito do Sistema de Pagamentos Brasileiro ‐ SPB.
11/04/2002 Dispõe sobre nova modalidade de operação a ser realizada com as instituições credenciadas
a operar com o Departamento de Operações do Mercado Aberto (Demab).
10/04/2002 Dispõe sobre a realização de operações de derivativos de crédito de que trata a Resolução 2.933,
de 28 de fevereiro de 2002.
10/04/2002 Institui o Sistema do Meio Circulante (CIR), que disciplina as operações de meio circulante
realizadas pelas instituições financeiras titulares de conta Reservas Bancárias ou de Conta de
Liquidação.
05/04/2002 Esclarece sobre a remessa das informações relativas à Circular nº 2.466, de 18.08.94.
05/04/2002 Institui o Redesconto do Banco Central, aprova seu regulamento e consolida suas normas.
28/03/2002 Institui o Sistema de Transferência de Reservas ‐ STR e aprova seu Regulamento.
26/03/2002 Dispõe sobre operações de swap a serem realizadas pelo Banco Central do Brasil.
01/03/2002 Redefine as regras do recolhimento compulsório sobre recursos de depósitos e de garantias
realizadas.
30/01/2002 Estabelece e consolida critérios para registro e avaliação contábil de instrumentos financeiros
derivativos.
30/01/2002 Dispõe sobre a atuação do Banco Central do Brasil no mercado de câmbio.
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15/01/2002 Esclarece acerca da contabilização de aumento de capital com utilização de créditos a acionistas,
relacionados ao pagamento de juros sobre o capital próprio ou ao pagamento de dividendos.
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14/01/2002 Esclarece sobre a cessão de créditos a pessoas não integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
10/01/2002 Dispõe sobre a implantação de sistema de controles internos por parte das administradoras de
consórcio.
20/12/2001 Dispõe sobre procedimentos referentes à intervenção ou à liquidação extrajudicial em
administradora de consórcio.
12/12/2001 Divulga os novos padrões de cores a serem utilizados na confecção de etiquetas para
acondicionamento de cédulas de que trata a Carta Circular 2.368, de 28 de maio de 1993.
04/12/2001 Cria título e subtítulos no Cosif para registro de despesas de descontos concedidos em
renegociações de operações de crédito.
04/12/2001 Esclarece sobre o funcionamento de dependências de instituições financeiras e demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
08/11/2001 Estabelece critérios para registro e avaliação contábil de títulos e valores mobiliários.
01/11/2001 Estabelece procedimentos para a análise de defesa e de pedidos de reconsideração e de
revisão referentes à aplicação de penalidades.
14/09/2001 Cria titulos no Cosif e altera o Conef.
31/08/2001 Aprova regulamento que disciplina o funcionamento dos sistemas operados pelas câmaras e pelos
prestadores de serviços de compensação e de liquidação que integram o sistema de pagamentos.
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16/08/2001 Altera denominação e função de título contábil no Cosif para registro de depósitos de ações de
consignação em pagamento extrajudiciais e dá outras providências.
13/07/2001 Estabelece a obrigatoriedade de elaboração e remessa do documento Estatísticas Bancárias
Internacionais (EBI).
13/06/2001 Divulga a realização do Censo 2001 de Capitais Estrangeiros no País.
23/05/2001 Cria titulos no COSIF para o registro dos valores de ativos de responsabilidade ou garantia de
outras instituicoes financeiras e outras instituicoes autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil e altera o CONEF.
11/04/2001 Cria, altera e exclui títulos e subtítulos do COSIF e estabelece ajuste no CONEF.
22/03/2001 PROGRAMA NACIONAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO ‐ Dispõe sobre a grafia do valor correspondente
aos centavos na emissão de cheques.
01/02/2001 Altera função de conta no COSIF.
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24/01/2001 Cria e altera títulos, subtítulos e desdobramentos de subgrupo no COSIF e no CONEF para registro
de instrumentos híbridos de capital e dívida, de dívidas subordinadas e de ações preferenciais
resgatáveis.
12/01/2001 Esclarece acerca da contabilização de fiança bancária amparada pelo Programa de Recuperação
Fiscal ‐ REFIS.
11/01/2001 Dispõe sobre a vedação da cobrança de taxa de administração futura em operações de
consórcio.
27/12/2000 Cria titulos contabeis no COSIF e inclui titulo no CONEF.
22/12/2000 Estabelece critério de apropriação contábil de receitas e despesas decorrentes de operações ativas
e passivas.
06/12/2000 Altera e consolida procedimentos contábeis a serem observados nos processos de incorporação,
fusão e cisão.
03/11/2000 Divulga instruções relativas ao cadastramento das operações contratadas ao amparo do Programa
de Revitalização de Cooperativas de Produção Agropecuária ‐ RECOOP, no sistema Registro
Comum de Operações Rurais ‐ RECOR.
03/11/2000 Institui códigos de "Empreendimentos" para registro no sistema Registro Comum de Operações
Rurais ‐ RECOR das operações contratadas ao amparo do Programa de Revitalização de
Cooperativas de Produção Agropecuária ‐ RECOOP.
29/09/2000 Cria titulos e subtitulos no COSIF para o registro de valores relativos a creditos de responsabilidade
ou garantia integral e solidaria do Tesouro Nacional.
29/09/2000 Cria subtítulos no COSIF para o registro de ativos representados por Certificados de Recebíveis
Imobiliários ‐ CRI.
21/09/2000 Altera função de conta no COSIF.
24/08/2000 Dispõe sobre a administração de empresas por parte de bancos de investimento.
24/08/2000 Altera os arts. 10 e 11 da Circular nº 2.981, de 2000, que dispõem sobre a prestação de
informações relativas às participações societárias detidas pelas instituições financeiras e demais
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
24/08/2000 Dispõe sobre o registro de valores correspondentes a recebimentos e pagamentos por conta de
terceiros.
04/08/2000 Inclui título e subtítulo contábeis na apuração do saldo de moeda escritural e de depósitos a
prazo, informados por meio da transação PESP500.
24/07/2000 Inclui "fator de vencimento" no código de barras do Bloqueto de Cobrança modelo CADOC 24044‐
4.
29/06/2000 Institui obrigatoriedade para a remessa diária de informações, pelas bolsas de mercadorias e de
futuros, relativas a contratos nelas registrados.
28/06/2000 Altera normas relativas ao cheque.
27/06/2000 Cria e mantém títulos e subtítulos contábeis no COSIF.
21/06/2000 Cria desdobramentos de subgrupo, títulos e subtítulos, elimina subtítulos e altera função de títulos
no COSIF.
21/06/2000 Altera subtítulos no COSIF destinados ao registro de créditos baixados como prejuízo e despesas
de provisões operacionais.
15/06/2000 Dispõe sobre a remessa de informações sobre depósitos a a prazo nos termos do art. 2º da
Circular nº 2.132, de 1992.
07/06/2000 Divulga instruções complementares relativas a remessa de informações sobre participações
societárias dependências no exterior, por parte das instituições financeiras e demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
29/05/2000 Esclarece sobre a divulgação dos parâmetros calculados pelo Banco Central do Brasil, conforme
disposto na Circular nº 2.972, de 2000, e na Resolução nº 2.692, de 2000.
28/04/2000 Estabelece procedimentos relativamente à autorização para a instalação de dependências, no
exterior, e para a participação societária, direta ou indireta, no País e no exterior, por parte
de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil.
19/04/2000 Dispõe sobre os procedimentos relativos à instrução de processos e à remessa de informações
relacionadas com a contratação de correspondentes no País.
04/04/2000 Esclarece acerca do calculo da parcela do Patrimonio Liquido Exigido (PLE) para cobertura do risco
decorrente da exposicao das operacoes denominadas em Real e remuneradas com base em
taxas de juros prefixadas a variacao das taxas de juros praticadas no mercado, de que trata a
Circular n. 2.972, de 2000.
29/03/2000 Altera função de título e cria subtítulos contábeis no COSIF.
02/03/2000 Cria, altera e elimina, no COSIF, desdobramento de subgrupo, títulos e subtítulos contábeis para
registro das operações de Redesconto do Banco Central e esclarece procedimentos acerca dessas
operações.
01/03/2000 Altera, no COSIF, procedimentos para registro das operacoes de credito e constituicao de
provisao para fazer face aos creditos de liquidacao duvidosa.
29/02/2000 Cria no COSIF atributo para as sociedades de credito ao microempreendedor.
03/02/2000 Estabelece a obrigatoriedade da elaboração, remessa e publicação de demonstrações
financeiras por sociedades de crédito ao microempreendedor.
01/02/2000 Esclarece sobre a documentação relativa às operações praticadas pelas instituições financeiras e
demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
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19/01/2000 Dispõe sobre os critérios de cálculo para pagamento de juros das Nota do Banco Central do
Brasil ‐ Série Especial (NBCE).
03/01/2000 Cria títulos no COSIF para efeito de registro dos valores correspondentes ao capital realizado e
patrimônio líquido mínimos fixados para as instituições financeiras e demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, de que participem instituições da espécie,
bem como elimina títulos daquele Plano Contábil.
19/11/1999 Estabelece percentuais máximos aplicáveis à modalidade de equalização de taxas de juros no
âmbito do Programa de Financiamento as Exportações ‐ PROEX.
11/11/1999 Conceitua intermediação de "swap" e estabelece procedimentos para o registro contábil.
27/10/1999 Cria, altera e elimina titulos e subtitulos no COSIF.
20/10/1999 Estabelece procedimentos para a concessão de autorização para a representação, no País, de
instituições financeiras ou assemelhadas sediadas no exterior.
14/10/1999 Dispõe sobre a inclusão, nos contratos de concessão de crédito, de informações a respeito de
encargos e demais despesas incidentes no curso normal da operação, bem como sobre a
divulgação das taxas efetivas mensais praticadas nos contratos de abertura de crédito em
conta corrente.
11/10/1999 Divulga instruções relativas às regras do contingenciamento do crédito ao setor público e aos
limites para a realização de novas operações.
05/10/1999 Altera o fator de ponderação de risco constante da Tabela de Classificação dos Ativos do
Regulamento Anexo IV à Resolução nº 2.099, de 1994, e cria títulos contábeis no COSIF.
30/09/1999 Mantém a fixação dos encargos financeiros das operações de assistência financeira com base na
Taxa SELIC.
30/08/1999 Cria e elimina título e subtítulos no COSIF para o registro de adiantamentos ao FGC e operações
de câmbio.
24/08/1999 Estabelece procedimentos para registro declaratório eletrônico dos investimentos externos em
contratos futuros de produtos agropecuários, de que trata a Circular n. 2.922, de 1999.
07/07/1999 Cria subtitulos contabeis no COSIF.
30/06/1999 Dispõe acerca de prazos mínimos e da remuneração das operações ativas e passivas realizadas no
mercado financeiro.
16/06/1999 Comunica a adoção de procedimento informatizado a ser utilizado para o registro de solicitação
de autiorização para instalar agência no país e para prestação de informações sobre dependências
bancárias.
06/05/1999 Dispõe sobre a atuação do Banco Central do Brasil nos mercados de câmbio e de títulos da
dívida pública interna.
05/03/1999 Altera os encargos financeiros da Linha Especial de Assistência Financeira do Programa de
Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (PROER) de que
trata a Circular nº 2.672, de 06.03.96.
05/03/1999 Altera os encargos financeiros da linha especial de assistência, no bojo do Programa de
Incentivo à Redução do Setor Público Estadual na Atividade Bancária (PROES), de que trata
a Circular nº 2.745, de 18.03.97.
22/01/1999 Altera título no COSIF destinado ao registro das despesas de Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social ‐ COFINS.
20/01/1999 Cria subtitulos no COSIF para o registro das acoes de empresas de liquidacao e custodia
vinculadas a bolsas.
29/10/1998 Altera o COSIF para o registro de contas do capital e de aumento de capital e de obrigações
híbridas e subordinadas.
07/10/1998 Divulga instruções para a realização de leilões de taxa de juros de operações de crédito por
antecipação de receita orçamentária (ARO).
10/08/1998 Altera o mapa "FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS (anexo II)" da Circular nº 2.466, de
18.08.94.
06/08/1998 Cria título no COSIF para registro das contas vinculadas remuneradas para constituição de
garantias a operações de crédito.
13/07/1998 Inclui espécies de pescado entre aquelas passíveis de financiamento ao amparo de recursos
controlados do crédito rural, nos termos da Resolução nº 2.428, de 01.10.97.
29/05/1998 Divulga instruções relativas ao cadastramento das operações renegociadas com base na Resolução
nº 2.471, de 26.02.98, no sistema Registro Comum de Operações Rurais (RECOR).
27/05/1998 Cria, elimina e altera desdobramentos de subgrupo, títulos e subtítulos contábeis no COSIF.
27/05/1998 Altera a alíquota do recolhimento compulsório/encaixe obrigatório sobre as operações de que
trata a Circular nº 2.511, de 02.12.94.
22/05/1998 Divulga instruções relativas ao cadastramento das operações de Desconto de Duplicata Rural (DR)
e de Nota Promissória Rural (NPR) no sistema Registro Comum de Operações Rurais (RECOR).
15/05/1998 Cria título no COSIF para registro dos lucros apurados na venda de títulos de renda fixa.
27/04/1998 Dispõe sobre a prestação, ao Banco Central do Brasil, de informações relativas aos Fundos
de Aposentadoria Programada Individual ‐ FAPI.
18/03/1998 Altera os fatores de ponderação de constantes na Tabela de Classificação dos Ativos anexa à
Resolução nº 2.099, de 17.08.94, e cria títulos no COSIF.
03/03/1998 Cria títulos no COSIF para registro de títulos recebidos em garantia na renegociação de dívidas do
setor rural.
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19/02/1998 Esclarece a respeito da publicação de demonstrações financeiras.
04/02/1998 Altera os fatores de ponderação de risco constantes da Tabela de Classificação dos Ativos
anexa à Resolução nº 2.099, de 17.08.94, e cria títulos e subtítulos no COSIF.
29/01/1998 Esclarece a respeito das informacoes requeridas no artigo 2º da Circular 2.132, de 06.02.92.
26/12/1997 Divulga códigos de "Fontes de Recursos" para registro, no RECOR, de operações ao amparo do
PRONAF sob a modalidade de crédito rotativo, de que trata a Resolução nº 2.410, de 31.07.97, e
esclarece a respeito de enquadramento no PROAGRO.
15/12/1997 Esclarece acerca dos procedimentos a serem adotados relativamente às contestações de
recolhimento de saldos de contas de depósitos não recadastradas.
05/09/1997 Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público CADIP altera o art. 1º da
Circular nº 2.367, de 23.09.93.
22/07/1997 Dispõe sobre registro no sistema RECOR de operações de crédito rural alongadas ou renegociadas
ao amparo da Lei nº 9.138, de 29.11.95, e da Resolução nº 2.238, de 31.01.96.
17/07/1997 Promove alterações nas instruções de preenchimento do Documento nº 20 do Manual de Crédito
Rural (MCR).
11/07/1997 Promove alterações no Regulamento de Câmbio de Exportação instituído pela Circular nº
2.231, de 25.09.92.
09/07/1997 Cria títulos e subtítulos contábeis no COSIF para o registro de valores a liberar de operações de
crédito e de arrendamento mercantil.
03/07/1997 Dispõe sobre o registro contábil das operações de empréstimo de ações.
02/07/1997 Altera a redação do art. 1º da Circular nº 2.613, de 05.09.95.
18/06/1997 Altera a forma de expressão da taxa média ajustada dos financiamentos apurados no Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para títulos federais, bem como a expressão
percentual de fixação da Taxa Básica do Banco Central (TBC) e da Taxa de Assistência do Banco
Central (TBAN).
16/06/1997 Esclarece sobre procedimentos contabeis e elimina subtitulo no COSIF.
11/06/1997 Cria e elimina subtitulos contabeis no COSIF.
23/05/1997 Altera o valor do Coeficiente de Equiparação Salarial (CES) para os financiamentos habitacionais
contratados ao amparo do Plano de Equivalência Salarial (PES) instituído pela Lei nº 8.692, de
28.07.93.
30/04/1997 Cria títulos contábeis no COSIF para registro de operações de crédito rural alongadas,
indenizáveis pelo PROAGRO.
09/04/1997 Dispõe sobre a comprovação da aplicação de créditos obtidos no exterior no financiamento de
exportações brasileiras.
09/04/1997 Estabelece procedimentos para o registro contábil de subscrição, aumento e redução do capital
social.
26/03/1997 Regulamenta Linha Especial de Assistência Financeira do Programa de Estímulo à
Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (PROER), de que trata a
Resolução nº 2.208, de 03.11.95.
21/03/1997 Estabelece critério de cálculo dos índices e percentuais de remuneração dos depósitos de
poupança.
18/03/1997 Esclarece sobre registro de operações de desconto de notas promissórias rurais, duplicatas
rurais e títulos assemelhados.
18/03/1997 Regulamenta a linha especial de assistência financeira vinculada à assunção, por parte de
instituição financeira federal, de passivos detidos junto ao público pelas instituições financeiras
estaduais, no bojo do Programa de Incentivo à Redução do Setor Público Estadual na Atividade
Bancária (PROES).
28/02/1997 Define condições de acesso ao Programa de Incentivo à Redução do Setor Público Estadual na
Atividade Bancária (PROES).
28/02/1997 Regulamenta a linha especial de reestruturação da carteira de ativos e/ou do passivo de
instituição financeira estadual, contemplada pelo Programa de Incentivo à Redução do Setor
Público Estadual na Atividade Bancária (PROES).
28/02/1997 Regulamenta a linha especial de assistência financeira, vinculada a títulos ou direitos relativos a
operações de responsabilidade do Tesouro Nacional ou de entidades da Administração Pública
Federal Indireta, contemplada pelo Programa de Incentivo à Redução do Setor Público Estadual
na Atividade Bancária (PROES).
13/02/1997 Cria no COSIF atributos para as companhias hipotecárias e agências de fomento ou de
desenvolvimento.
06/02/1997 Cria no COSIF títulos para o registro de rendas e despesas de títulos e valores mobiliários, no
exterior.
15/01/1997 Dispõe sobre a cobrança de tarifas pela utilização de documento de crédito DOC "D" e cheque
específico previstos na Circular nº 2.733, de 02.01.97.
02/01/1997 Promove alterações nos documentos ns. 17.1 e 20 do Manual de Crédito Rural (MCR) e
esclarece procedimentos operacionais definidos na Resolução nº 2.103, de 31.08.94.
04/12/1996 Esclarece sobre procedimentos contábeis relativos a novação de dívidas e responsabilidades do
Fundo de Compensação de Variações Salariais ‐ FCVS junto às instituições financeiras.
17/09/1996 Altera os anexos I, II, III e V da Circular nº 2.466, de 18.08.94.

Carta Circular Nº 2.679

Circular Nº 2.715
Carta Circular Nº 2.674
Carta Circular Nº 2.671

Circular Nº 2.704
Carta Circular Nº 2.658

Carta Circular Nº 2.646

Circular Nº 2.682
Carta Circular Nº 2.642
Carta Circular Nº 2.641

Carta Circular Nº 2.640

Circular Nº 2.681

Carta Circular Nº 2.636
Circular Nº 2.673
Circular Nº 2.672

Carta Circular Nº 2.629
Circular Nº 2.667
Carta Circular Nº 2.614
Carta Circular Nº 2.607
Carta Circular Nº 2.598
Carta Circular Nº 2.597
Circular Nº 2.636

Circular Nº 2.633
Carta Circular Nº 2.591
Carta Circular Nº 2.588
Circular Nº 2.625
Circular Nº 2.623
Carta Circular Nº 2.585
Carta Circular Nº 2.584

09/09/1996 Dispensa a prestação de informações relativas ao recolhimento compulsório/encaixe obrigatório
sobre a concessão de aval, fiança ou outras garantias, de que trata a Circular nº 2.563, de
27.04.95.
28/08/1996 Dispõe sobre operações de crédito com empresas cujo objeto social seja a prática de compra de
faturamento.
07/08/1996 Esclarece a classificacao contabil de recursos recebidos antecipadamente para pagamento de
obrigacoes/dividas por conta de terceiros.
18/07/1996 Esclarece sobre condicoes e procedimentos a serem observados na formalizacao das operacoes
de alongamento de dividas originarias de credito rural, de que tratam a Lei n. 9.138, de 29.11.95,
e a Resolucao n. 2.238, de 31.01.96.
03/07/1996 Altera a alíquota de recolhimento compulsório/encaixe obrigatório de que trata a Circular nº
2.563, de 27.04.95.
19/06/1996 Esclarece sobre condições e procedimentos a serem observados na formalização das operações de
alongamento de dívidas originárias de crédito rural, de que tratam a Lei nº 9.138, de 29.11.95, e a
Resolução nº 2.238, de 31.01.96.
10/05/1996 Institui códigos de "Fontes de Recursos" para registro no RECOR de operações de crédito rural
alongadas ou renegociadas ao amparo da Lei nº 9.138, de 29.11.95, e da Resolução nº 2.238, de
31.01.96.
30/04/1996 Dispõe sobre a correção monetária patrimonial a partir de 01.01.96, ajustes de resultados de
períodos anteriores e remessa de demonstrações financeiras.
23/04/1996 Cria, no COSIF, título contábil e dispõe sobre a contabilização das operações de alongamento de
dívidas originárias de crédito rural.
19/04/1996 Divulga instruções para preenchimento do Documento nº 5 do MCR (RECOR) para efeito de
registro de operações de crédito rural alongadas ou renegociadas ao amparo da Lei nº 9.138, de
29.11.95, e da Resolução nº 2.238, de 31.01.96.
19/04/1996 Institui códigos de "Empreendimentos" para registro no RECOR de operações de crédito rural
alongadas ou renegociadas ao amparo da Lei nº 9.138, de 29.11.95 e da Resolução nº 2.238, de
31.01.96.
19/04/1996 Altera condições da Linha Especial de Assistência Financeira do Programa de Estímulo à
Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (PROER), de que trata a
Resolução nº 2.208, de 03.11.95.
25/03/1996 Esclarece procedimentos contábeis relativos a despesas de atualização de valor residual
garantido e reintegração de posse de bem arrendado.
20/03/1996 Altera prazos previstos na Circular nº 2.544, de 23.02.95, para registro de operações no Sistema
de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público (CADIP).
06/03/1996 Regulamenta Linha Especial de Assistência Financeira do Programa de Estímulo à Reestruturação
e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (PROER), de que trata a Resolução nº 2.208,
de 03.11.95.
28/02/1996 Altera, no COSIF, procedimentos para o registro contábil de financiamentos imobiliários e de
imóveis habitacionais não de uso próprio.
28/02/1996 Revoga a regulamentação relativa a impedimento estabelecida no Manual de Crédito
Agroindustrial (MCA).
12/02/1996 Inclui título contábil na apuração do saldo de moeda escritural, informado por meio da transação
PESP500.
28/12/1995 Inclui, no COSIF, titulos e subtítulos contábeis para registro de valores cursáveis no Convênio de
Pagamentos e Créditos Recíprocos ‐ CCR.
27/11/1995 Esclarece procedimento para o registro contabil das comissoes sobre vendas de quotas de
consorcio.
27/11/1995 Esclarece a respeito da base de calculo para o direcionamento em aplicacoes em titulos de
emissao do Tesouro Nacional de que trata o artigo 3º da Circular nº 2.613, de 05.09.95.
17/11/1995 Regulamenta a Linha Especial de Assistência Financeira do Programa de Estímulo à
Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (PROER), instituído pela
Resolução nº 2.208, de 03.11.95, no que concerne a operações com base em títulos ou direitos
relativos a operações de responsabilidade do Tesouro Nacional ou de entidades da administração
federal indireta.
16/11/1995 Define condições de acesso ao Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do
Sistema Financeiro Nacional (PROER).
25/10/1995 Esclarece que os financiamentos de crédito rural de investimento, contratados com recursos das
Operações Oficiais de Crédito, tem como custo básico a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).
13/10/1995 Altera instruções relativas ao cadastramento de operações no sistema Registro Comum de
Operações Rurais (RECOR).
04/10/1995 Altera as condições do Programa de Securitização da Dívida do PROAGRO, previstas no anexo da
Circular nº 2.530, de 28.12.94.
29/09/1995 Reduz o percentual do desconto inicial estabelecido no parágrafo 1º do art. 4º da Resolução nº
2.203, de 28.09.95.
27/09/1995 Esclarece sobre a possibilidade de efetuar depósitos interfinanceiros com garantia e cria, no COSIF,
títulos e subtítulos contábeis para seu registro.
22/09/1995 Esclarece a respeito da revogação da regulamentação pertinente ao impedimento para operar
em crédito rural (MCR 1‐6).
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06/09/1995 Disciplina os depósitos de poupança instituídos pela Resolução nº 2.173, de 30.06.95.
18/07/1995 Esclarece acerca da classificação contábil de ações adquiridas de empresas privatizadas.
13/07/1995 Esclarece a respeito das informacoes requeridas pelo artigo segundo da Circular nº 2.132, de
6.2.1992, para operacoes pos‐fixadas.
05/07/1995 Dispõe sobre a remuneração de operações realizadas no âmbito do mercado financeiro
contratadas com base na Taxa Básica Financeira ‐ TBF.
21/06/1995 Institui a necessidade de publicação de informações relativas a operações realizadas nos
mercados de derivativos e esclarece acerca do disposto no art. 5º da Resolução nº 2.138, de
29.12.94.
18/05/1995 Regulamenta o art. 3º da Resolução nº 2.099/94, que trata do depósito em conta vinculada, e dá
outras providências.
05/05/1995 Cria contas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif).
04/05/1995 Altera a classificação de fatores de risco de operações ativas, bem como os procedimentos para
contabilização de operações de cessão de crédito e de receitas e despesas a apropriar.
02/05/1995 Esclarece acerca do alcance do disposto no art. 1º da Circular nº 2.563, de 27.04.95.
28/04/1995 Cria subtítulo no Cosif e institui recolhimento compulsório/encaixe obrigatório sobre a concessão
de aval, fiança ou outras garantias em operações de empréstimos/financiamentos entre pessoas
físicas ou jurídicas não financeiras.
20/04/1995 Dá nova redação ao art. 4º da Circular nº 2.452, de 21.07.94, que define os documentos a serem
arquivados quando da abertura de contas de depósito.
23/02/1995 Estabelece novas condições operacionais relativas à implantação do Sistema de Registro de
Operações de Crédito com o Setor Público, alterando as Circulares nº 2.367, de 23.09.93, e nº
2.376, de 04.11.93.
19/01/1995 Estabelece procedimentos para o registro contábil de recebimentos e pagamentos por conta de
terceiros.
28/12/1994 Cria subtítulos contábeis no COSIF para registro de valores indenizáveis pelo PROAGRO.
28/12/1994 Dispõe sobre ajustes operacionais no regulamento do Programa de Garantia da Atividade
Agropecuária (PROAGRO).
28/12/1994 Define condições para adesão ao programa de securitização da dívida do PROAGRO, referente
a operações enquadradas até 14.08.91.
15/12/1994 Dispõe sobre o recadastramento de contas de depósitos, de que tratam as Resoluções nºs
2.025/93 e 2.078/94, e regulamentação subseqüente.
02/12/1994 Dispõe sobre o alcance das disposições do art. 1º da Resolução nº 2.118, de 19.10.94, e da
Circular nº 2.499, de 20.10.94.
26/10/1994 Dispõe sobre autorização para instalar agências no País e para criar rede associada de Posto de
Atendimento Bancário Eletrônico, bem como sobre remessa de informações pertinentes a início
de atividades, mudança de endereço, paralisação, reinício e encerramento de agências, postos
de atendimento e Unidades Administrativas Desmembradas.
09/09/1994 Esclarece acerca dos procedimentos para publicacao de demonstracoes financeiras pelas
administradoras de consorcio.
08/09/1994 Divulga o documento n. 23 do MCR, referente ao regulamento do Programa de Garantia da
Atividade Agropecuaria (PROAGRO).
08/09/1994 Cria titulos contabeis no COSIF, para registro das participacoes societarias em administradoras de
consorcio.
08/09/1994 Cria títulos contábeis no COSIF para registro de valores indenizáveis pelo PROAGRO.
18/08/1994 Consolida os normativos relacionados com o encaminhamento de dados sobre captação e a
aplicação de recursos provenientes de depósitos de poupança.
10/08/1994 Dispõe sobre o registro contábil de imóveis que não se destinem à manutenção da atividade
das administradoras de consórcio.
28/07/1994 Dispõe sobre a atualização de operações realizadas no âmbito do mercado financeiro.
21/07/1994 Estabelece normas complementares relativas à abertura, manutenção e movimentação de contas
de depósitos.
12/07/1994 Esclarece procedimento para apuracao do valor contabil de investimentos no exterior e para
atualizacao das operacoes ativas e passivas com clausula de reajuste pela variacao cambial.
10/02/1994 Cria e elimina titulos e subtitulos no COSIF.
29/12/1993 Estabelece procedimentos para a elaboração e remessa de demonstrações contábeis para as
instituições que detenham dependência ou participação societária, no exterior.
23/12/1993 Cria titulo e subtitulos no COSIF e esclarece sobre a contabilizacao de aplicacoes pelos Fundos de
Investimento em "Commodities".
18/11/1993 Estabelece a obrigatoriedade da elaboração, publicação e remessa pelas administradoras de
consórcio de demonstrações financeiras ao Banco Central, esclarece critérios de avaliação e
apropriação contábil e consolida normas de contabilidade.
01/10/1993 Cria subtitulos contabeis no COSIF e altera a funcao do titulo que menciona.
23/09/1993 Institui e regulamenta o Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público.
06/08/1993 Divulga a documentação necessária a instrução de processos para autorização de compra e venda
de ouro, ativo financeiro, pelas cooperativas e associações de garimpeiros.
06/08/1993 Cria títulos e subtítulos contábeis e altera a função e o funcionamento de conta, no Cosif.
04/08/1993 Estabelece procedimentos para efeito de correção monetária patrimonial, face ao disposto na Lei
nº 8.541/92.
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13/07/1993 Cria títulos e subtítulo contábeis, no COSIF, para registro das aplicações temporárias em ouro e dos
contratos de mútuo de ouro.
08/07/1993 Dispõe sobre a avaliação das aplicações temporárias em ouro e dos contratos de mútuo de ouro
pelo valor de mercado do metal.
07/07/1993 Disciplina a área de atuação de administradoras de consórcio e o convênio de representação e
adota outras providências.
26/05/1993 Faculta a inclusão da expressão "pagável em qualquer agência" no modelo‐padrão do cheque ‐
Resolução nº 885, de 22.12.83.
25/03/1993 Introduz alterações na sistemática de alimentação do Registro Comum de Operações Rurais
(RECOR), mediante o fornecimento de dados por meio magnético.
10/03/1993 Dispõe sobre a remessa de informações diárias ao Banco Central do Brasil ‐ depósitos judiciais.
25/01/1993 Dispõe sobre a classificação das instituições financeiras e revoga a Carta Circular n. 1.735, de
20.10.87.
14/01/1993 Altera a classificação contábil de despesas decorrentes de saldos credores em reservas, no Cosif.
18/11/1992 Altera a sistemática de comunicação de ocorrência do Cadastro de Emitentes de Cheques sem
Fundos‐CCF, em decorrência das disposições contidas no Código de Proteção e Defesa do
Consumidor.
07/10/1992 Dispõe sobre a formalização de financiamento de custeio e de comercialização agrícola em um
único instrumento de crédito.
02/09/1992 Cria subtítulos no COSIF para efeito do cálculo dos limites de endividamento e de diversificação de
risco.
05/08/1992 Redefine as obrigações a serem computadas para fins de verificação do atendimento dos limites
de endividamento.
30/06/1992 Esclarece sobre a obrigatoriedade de reconhecer aumentos salariais futuros previstos na
constituição da provisão mensal para ferias, 13º salário, licenças‐prêmio e demais encargos
conhecidos ou calculáveis e sobre a transferência de provisões.
26/06/1992 Altera os valores estabelecidos pela Circular nº 2.139, de 26.02.92, para efeito de cobrança das
taxas de serviço previstas no regulamento anexo à Resolução nº 1.682, de 31.01.90.
19/06/1992 Dispõe sobre o enquadramento de atividade não financiada no Proagro.
19/06/1992 Regulamenta o disposto na Resolução nº 1.764, de 31.10.90, modificada pela Resolução nº 1.865,
de 05.09.91, relativamente aos convênios de prestação de serviços para arrecadação de tributos
de competência dos estados pelos estabelecimentos bancários oficiais nos termos da Lei
Complementar nº 63, de 10.01.90.
10/06/1992 Altera a classificação contábil de depósitos a prazo de que trata a Circular n. 1.245/87 e cria
subtítulo no Cosif.
26/05/1992 Cria e elimina títulos e subtítulos contábeis no plano contábil das instituições do sistema
financeiro nacional ‐ Cosif.
06/02/1992 Dispõe sobre a remessa de informações diárias ao Banco Central do Brasil pelas instituições
financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
21/01/1992 Dispõe sobre o recolhimento da insuficiência no direcionamento de recursos captados via emissão
de Títulos de Desenvolvimento Econômico, na forma prevista na Circular 1.944, de 18/04/91.
08/01/1992 Extinção do documento certificado de autorização, carta patente e do número‐código da
autorização de funcionamento‐AF de agência e dependência.
20/12/1991 Programa Federal de Desregulamentação ‐ Decreto nº 99.179, de 15.03.90 ‐ Extingue o documento
Carteira de Câmbio Normas Contábeis ‐ COCAM e altera o Plano Contábil das Instituições do
Sistema Financeiro Nacional ‐ COSIF.
05/12/1991 Faculta o uso da expressão "ao emitente" no cheque, quando emitente e favorecido são a
mesma pessoa ‐ Lei nº 8.021, de 12.04.90.
04/12/1991 Exclui títulos e subtítulos do COSIF.
27/11/1991 Estabelece sistemática de cobrança de taxas de serviço em favor do Fundo para promoção do uso
adequado do cheque ‐ Funcheque.
19/11/1991 Cria titulo e subtítulos no Cosif para registrar Notas do Tesouro Nacional ‐ NTN e ações de
empresas privatizáveis.
17/10/1991 Altera os prazos previstos para comando de exclusão de nomes de correntistas do cadastro de
emitentes de cheques sem fundos em decorrência das disposições do código de proteção e defesa
do consumidor.
10/10/1991 Esclarece as hipóteses de cobertura do FCVS.
03/09/1991 Cria títulos e subtítulos no COSIF.
29/08/1991 Cria subtítulos no Cosif.
22/08/1991 Dispõe sobre a remessa de informações ao Banco Central do Brasil ‐ cadernetas de poupança ‐
SBPE e rural ‐ informativo diário.
30/07/1991 Suspende a vigência das normas estabelecidas na Circular 1.861, de 14/12/90, relativamente aos
depósitos de entidades públicas em instituições financeiras privadas.
16/07/1991 Divulga decisão da diretoria relacionada com o plano de conversão da dívida externa para fins
ambientais.
27/06/1991 Define o modelo‐padrão para cheque administrativo e ordem de pagamento.
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28/05/1991 Autoriza os bancos múltiplos com carteira comercial de investimento ou de desenvolvimento, os
bancos comerciais, os bancos de os bancos de investimento e os bancos de desenvolvimento a
emitirem cédulas pignoratícias de debêntures.
23/05/1991 Programa Federal de Desregulamentação ‐ Decreto nº 99.179, de 15.3.90. Atualiza as normas do
MCR em decorrência das Resoluções 1.815 e 1.816.
23/05/1991 Estabelece a apropriação mensal da provisão para imposto de renda e para participações nos
lucros.
23/05/1991 Estabelece a apropriação mensal do resultado de equivalência patrimonial de investimentos no
exterior e em coligadas e controladas.
17/05/1991 Esclarece sobre a possibilidade de acolhimento de depósitos de entidades sindicais, federações e
confederações representativas de categorias profissionais e econômicas em face das disposições
do artigo 8º, inciso I, da Constituição Federal.
17/05/1991 Cria títulos contábeis no COSIF, os quais são excluídos da base de cálculo do índice de
imobilizações de que trata a Resolução n. 1.558, de 22.12.88.
13/05/1991 Cria títulos contábeis, no Cosif, em face do disposto nas Circulares n.s 1.903, de 26.02.91, e 1.944,
de 18.04.91.
10/05/1991 Programa Federal de Desregulamentação ‐ Decreto nº 99.179, de 15.3.90. Institui formulário
cadastral simplificado.
26/04/1991 Esclarece as hipóteses de cobertura do FCVS, dispensa a exigência de registro em cartório para
regularização de contratos transferidos sem anuência do agente financeiro e revoga a exigência
relativa à revisão de prestações.
18/04/1991 Regulamenta a emissão de Títulos de
Desenvolvimento Econômico ‐ TDE, de que
trata o art. 31 da Lei nº 8.177, de 1º.3.91.
17/04/1991 Regulamenta as disposições da Lei nº 8.004, de 14.03.90, que trata das transferências de
financiamento e quitações de saldo devedor no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH),
da Lei nº 8.088, de 31.10.90, que autoriza a utilização de cruzados novos nos pagamentos da
espécie, e da Lei nº 8.100, de 05.12.90, que disciplina a cobertura do Fundo de Compensação de
Variações Salariais (FCVS).
12/03/1991 Altera titulo contábil do Cosif em função do disposto na Resolução n. 1.801, de 28.02.91.
28/02/1991 Enumera e cria títulos e subtítulos no Cosif a serem utilizados pelos fundos de investimento de que
se trata.
15/02/1991 Cria títulos e subtítulos no COSIF em função do disposto na Resolução nº 1.762, de 31.10.90, e na
Circular nº 1.846, de 20.11.90.
17/01/1991 Exclui do cômputo dos limites de imobilização de que trata a Resolução 1.558, de 22/12/88, os
valores correspondentes às cotas patrimoniais da Cetip, bem como aos títulos patrimoniais de
bolsas de valores e de bolsas de mercadorias e de futuros.
15/01/1991 Altera observação relativa à incorporação da reserva de correção monetária do capital realizado
do titulo contábil que especifica, cria e elimina subtítulos no COSIF.
14/12/1990 Depósitos de entidades públicas ‐ artigo 164, parágrafo 3º, da Constituição Federal.
06/12/1990 Torna obrigatória a inclusão, no Cadastro de emitentes de Cheques sem Fundos (CCF), dos nomes
da instituição e dos responsáveis pela emissão do cheque devolvido pelo motivo 11.
04/12/1990 Cria titulo e subtítulo para registro de descontos concedidos pelos agentes financeiros nas
transferências e liquidações antecipadas de contratos no âmbito do SFH.
29/11/1990 Cria subtítulos no COSIF, para segregação da carteira de valores mobiliários.
20/11/1990 Regula a cessão de direitos de crédito, de que sejam titulares exportadores brasileiros, gerados
em contratos de vendas de bens e serviços para o exterior.
14/11/1990 Torna obrigatória a pré‐marcação, pelo banco sacado, dos campos 1, 2 e 3 do formulário de
cheque especificado no documento 1 do MNI 16‐8 ‐ Resolução 885, de 22/12/83.
01/11/1990 Altera o item 1.1.6.10 do Cosif que trata de “visto judicial”.
31/10/1990 Programa federal de desregulamentação/Decreto 99.179, de 15/03/90 ‐ Dispensa o
credenciamento prévio pelo Banco Central para exercer a função de agente fiduciário de
debenturistas, atuar como agente fiduciário de empréstimos com garantia hipotecária, de que
trata o artigo 30 do Decreto‐lei 70, de 21/11/66 e para repassar recursos oficiais.
31/10/1990 Programa federal de desregulamentação/Decreto 99.179, de 15/03/90 ‐ Faculta às instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central a adoção do regime de capital autorizado.
12/07/1990 Estabelece procedimentos relativos a aquisição dos certificados de privatização de que trata a Lei
nº 8.018, de 11/04/90.
04/07/1990 Cria conta para registro de recolhimento obrigatório sobre depósitos de poupança e atualiza o
COSIF.
09/03/1990 Define modelos relativos ao "compromisso de pronto acolhimento" citado no art. 13 do
regulamento anexo à Resolução nº 1.631 e presta esclarecimentos sobre conservação de ficha
proposta.
06/11/1989 Revisão e atualização do Plano Contábil das Instituições Financeiras do Sistema Financeira
Nacional (COSIF).
06/10/1989 Atualização do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF).
03/10/1989 Altera o MCR, dispondo sobre o Sistema Nacional de Crédito Rural ‐ SNCR.
25/09/1989 Altera o verso do documento 1 do MNI 16/8, objetivando o aperfeiçoamento do modelo‐padrão
do cheque.
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24/08/1989 Estabelece normas para abertura, manutenção e encerramento de contas de depósitos à vista.
12/05/1989 Dispõe que as logomarcas de clientes, de que trata a Circular BCB nº 1.451/89, não podem atingir
o espaço destinado a impressão de caracteres magnéticos.

Circular Nº 1.452

28/02/1989 Regulamenta a Resolução nº 1.581/1989, aprovando as normas que deverão ser observadas na
autenticação por chancela mecânica das duplicatas emitidas ou endossadas pelo emitente.
28/02/1989 Baixa normas sobre modelo‐padrão de cheque, permitindo aos bancos comerciais a inclusão da
logomarca do cliente na terceira faixa do lado direito do cheque.
26/01/1989 Altera o MCR, cancelando os capítulos que tratam de créditos para produção de sementes ou
mudas, créditos a atividades pesqueiras, créditos para prestação de serviços mecanizados, politica
de garantia de preços mínimos, consolidados no novo capítulo 4, que ora divulga.
20/01/1989 Dá nova redação ao Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF). Altera
os itens 1.7.3 e 1.11.8 e inclui os itens 1.11.9.6 e 1.11.10.8.
17/01/1989 Esclarece que, em vista do disposto na Circular BCB nº 1.397/88, a redução de no mínimo 5 pontos
percentuais a cada semestre, prevista no item I, "b", deverá ser adotada independentemente do
percentual efetivamente utilizado pela instituição no seu balanco anterior, mesmo na hipótese de
apropriação como receita, de percentual inferior a 90%, admitido no Balanco Geral de 31/12/88.
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07/12/1988 Baixa normas sobre emissão de letras hipotecárias.
24/11/1988 Cria a conta "títulos de renda fixa intermediados" no plano contábil das instituições do sistema
financeiro nacional, para registrar os títulos de renda fixa adquiridos e vendidos no mesmo dia,
sem qualquer compromisso de recompra, a qual deverá apresentar saldo médio ao final do dia.
06/10/1988 Esclarece que as operações ativas, passivas e acessórias das instituições financeiras e demais
entidades permanecerão sujeitas ao regime das Leis 4.595/64, 4.728/65 e 6.385/76, enquanto não
for editada a lei complementar reguladora do sistema financeiro nacional.
28/07/1988 Institui o mercado de aceites bancários e o programa de liquidez de aceites bancários (Plaban).
09/06/1988 Determina a indisponibilidade dos recursos existentes ou que venham a ingressar nas contas dos
devedores, até o montante de seu débito junto ao Banco do Brasil S/A, de compromisso em
moeda estrangeira não saldado.
30/03/1988 Altera o MCR, cancelando o capitulo "12 ‐ créditos a cooperativas" que passa a constituir o
capítulo 5 do referido manual.
08/02/1988 Altera o Manual de Crédito Rural (MCR), cancelando os capítulos "7 ‐ Controles", "8 ‐
Operações", "9 ‐ Créditos de Custeio", "10 ‐ Créditos de Investimento" e "11 ‐ Créditos de
Comercialização", que passam a integrar novos capítulos ora divulgados.
19/01/1988 Comunica que as instituições não integrantes do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) podem
realizar operações de financiamento de capital de giro com lastro em títulos resultantes de
comercialização de imóveis habitacionais, mediante desconto ou garantia.
29/12/1987 Institui o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional ‐ COSIF, com implantação
no 1º semestre/88.
23/12/1987 Altera o MCR, que passa a compor‐se de duas partes: texto e documentos.
17/12/1987 Institui o modelo simplificado do relatório anual iniciando o
processo de reformulação da sistemática de fiscalização a que estão sujeitas as operações
financiadas ao amparo do MCA.
25/09/1987 Altera e atualiza o MNI.

19/03/1987 Regulamenta normas de depósitos de poupança para efeito de apuração do saldo mínimo da
conta para fins de remuneração.
09/03/1987 Comunica que as sociedades de crédito, financiamento e investimento na forma da Resolução
CMN 958/1984 e da Circular BCB 885/84, podem dirigir recursos provenientes de aceites cambiais
para operações de crédito rural.
28/01/1987 Dispensa os bancos credores ao refinanciarem ou prorrogarem as dívidas das empresas dos
sistemas Siderbrás e Nuclebrás, de se submeterem às limitações que indica (limites de
endividamento por empresa, direcionamento do crédito, aplicação de prioridades, rolagem da
dívida do setor público).
30/12/1986 Baixa normas sobre as cadernetas de poupança, tendo em vista as Resoluções CMN ns. 1.235/86 e
1.236/86.
20/03/1986 Atualiza o MNI e altera a Circular BCB nº 963/1985.
15/01/1986 Comunica que o recolhimento em dinheiro referente à subscrição do capital inicial, e dos seus
aumentos, das instituições financeiras poderá ser realizado no Banco do Brasil, onde o BCB não
tiver dependência.

02/10/1985 Aprova o regulamento do "Sistema de Registro e de Liquidação Financeira de Títulos", que passa a
constituir o capítulo 15 do título 4 do Manual de Normas e Instruções (MNI).
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18/07/1985 Dispõe sobre as Resoluções CMN ns. 523/80, 980/84 e 1.017/85, que tratam da realização de
operações de cessão e aquisição de créditos oriundos de empréstimos e financiamentos, entre
sociedade de crédito, financiamento e investimento e bancos de investimento.
09/07/1985 Baixa normas regulamentares sobre o regulamento aprovado pela Resolução CMN nº 394/76
09/07/1985 Altera Manual de Crédito Agroindustrial (MCA).
08/03/1985 Altera o MCA.
25/02/1985 Comunica que os bancos comerciais, as caixas econômicas e as cooperativas de crédito poderão
manter, em suas dependências, mais de uma conta de depósitos, pessoal ou conjunta, em nome
de uma mesma pessoa física.
13/02/1985 Baixa normas e procedimentos de controle interno, de uso obrigatório em toda e qualquer
negociação de títulos de renda fixa, independentemente de ser a instituição habilitada a operar a
preços fixos
11/01/1985 Baixa normas e fixa procedimentos contábeis para as instituições financeiras e demais instituições
autorizadas a funcionar pelo BCB.
14/11/1984 Atualiza o MNI.
13/11/1984 Permite a venda, a diversos clientes, de frações ideais de um mesmo título de renda fixa.
16/10/1984 Comunica que permanece a obrigatoriedade de apreentação do Certificado de Regulariade de
Situação ‐ CRS, relativo aos programas PIS e PASEP e relativo ao FGTS.
15/05/1984 Títulos privados de renda fixa ‐ veda as instituições financeiras de realizarem operações
comumente conhecidas por "carteirões" ou carteira particular de renda fixa.
13/10/1983 Institui o Programa Nacional de Assistência a Agroindústria (Pronagri), que se regerá pelas
disposições consubstanciadas no capítulo 16 do Manual de Crédito Agroindustrial (MCA).
11/07/1983 Instituição do Manual de Crédito Agroindustrial (MCA).
17/12/1981 Altera o MNI.
08/04/1981 Determina que as instituições financeiras e as demais instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil deverão adotar o procedimento de comprovação de ocorrência de
homonímia, a que se refere o Decreto 85.708/81.

31/03/1981 Faculta aos fundos de investimento, mútuos e fiscais, bem como as sociedades de investimento,
substituírem, em sua escrituração contábil, o livro "diário", pelo de "balancetes diários e
balanços".
31/12/1980 Atualiza os roteiros para instrução de processos de interesse das instituições subordinadas à área
bancária e baixa normas complementares.

23/07/1980 Aprova novos roteiros para instrução de processos de interesse das sociedades que indica.
18/06/1980 Baixa normas operacionais para as instituições financeiras, relativamente às suas aplicações em
títulos mobiliários.
08/06/1979 Comunica que o impedimento para a realização de "operações triangulares" acha‐se em pleno
vigor.
25/01/1973 Baixa o manual que disciplina as operações do Fundo de Desenvolvimento do Mercado de Capitais
‐ FUMCAP
04/07/1972 Aprova modelos de cédula hipotecária e de endosso.
25/02/1966 Veda às instituições financeiras de aplicar ou promover a colocação, no exterior, de recursos
coletados no país.

