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Tabela 1.1 - Vigência

Entrada em vigor Assunto Normativo Observação Ementa do Normativo Súmulas, Guia e Demais  Publicações1

31/10/2017
Registro das garantias de 

operações de crédito

Circular n° 
3.747 

(27/02/15)

Entrará em vigor as condições de registro de informações referentes às garantias constituídas sobre imóveis urbanos (exceto terrenos não construídos) a 
serem observadas por IFs e demais instituições autorizadas a funcionar pelo BCB em operações de crédito contratadas a partir de 31/10/17 (prazo prorrogado 

pela Circular nº 3.828, de 15/2/2017, antes 1/3/17).

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.
Súmula de Títulos/Operações de Crédito

Prazo final para adaptação Assunto Normativo Observação Ementa do Normativo Súmulas, Guia e Demais  Publicações1

 -
Planos de Recuperação de Instituições Financeiras - Cronograma obrigatórios para as instituições domésticas sistemicamente importantes, aí considerados  os bancos múltiplos, comerciais, de 

investimento e caixas econômicas que apresentem a seguinte condição: Exposição Total/PIB > 10% sendo Exposição Total = Valor do Ativo Total na data base2; demais IFs autorizadas que realizem, a 
critério do BCB, funções críticas.

31/03/2017 Apresentação da descrição detalhada das funções críticas e serviços essenciais

30/06/2017 Apresentação da descrição detalhada do programa de monitoramento e dos cenários de estresse

31/12/2017 Apresentação da descrição detalhada das estratégias de recuperação e dos critérios e procedimentos para a sua operacionalização; do plano de comunicação e das barreiras e riscos

01/07/2018 Descrição sucinta do Plano de Recuperação no website da instituição, na mesma seção que trata sobre gestão de riscos

01/01/2018 Voto a distância
Instrução n° 561 
(07/04/16)

Obrigatória a disponibilização de voto a distância para Companhias abertas registradas na categoria A e autorizadas a negociar ações em bolsa de valores (Art. 11, inciso III)

Altera e acrescenta dispositivos à Instrução CVM nº
480, de 7 de dezembro de 2009, e à Instrução CVM

nº 481, de 17 de dezembro de 2009. Súmula de Infraestrutura de Mercado

Produção de efeitos a partir do período de cálculo de 24 a 28/4/17, 
cujo cumprimento se dará de 8 a 12/5/17.

Unificação das alíquotas cobradas, com aumento da alíquota principal e redução equivalente da alíquota de exigibilidade adicional, da seguinte forma: Alíquota principal - de 25% para 36%; Alíquota de 
exigibilidade adicional - de 11% para 0%. 

Produção de efeito a partir do período de cálculo de 24 a 28/4/17, 
cujo cumprimento se dará de 8 a 12/5/17

Alterações no total das deduções da exigibilidade dos depósitos compulsórios (para quadro comparativo ver Informe de Legislação N° 34/2017)

A partir do período de cumprimento com início em 3/2/17 até o 
período de cumprimento que termina em 27/12/19

O recolhimento com deduções relativas às operações previstas nos arts. 11 e 11-A da Circ. n° 3.569 deverão observar o seguinte escalonamento redutor e cronograma: 100% do valor das deduções - 
até 29/12/17; 50% do valor das deduções  - de 2/1/18 a 28/12/18; 30% do valor das deduções - a partir de 31/12/18 

3/2/17 a 31/12/19
Regras de Compulsório - depósito à 

vista

Introdução de redutores  que deverão ser aplicados à dedução do cumprimento da exigibilidade do recolhimento compulsório, que trata a Circular nº 3.745. Com valores progressivamente menores, 
tais redutores deverão ser aplicados a partir do período de cumprimento que se inicia em 3/2/17, de acordo com o seguinte cronograma: 

- 100% do valor das deduções - Grupo A: até 29/12/17;- Grupo B: até 22/12/17
- 50% do valor das deduções - Grupo A: de 2/1/18 a 28/12/18; - Grupo B: de 26/12/17 a 21/12/18

- 30% do valor das deduções - Grupo A: de 31/12/18 a 27/12/19; - Grupo B: de 24/12/18 a 20/12/19
- 0% do valor das deduções - Grupo A: a partir de 30/12/19; - Grupo B: a partir de 23/12/19

 -

Unificação dos prazos de verificação do cumprimento da exigibilidade, conforme apontado abaixo:
- Início: segunda-feira da segunda semana seguinte ao fim do período de cálculo; 

- Término: sexta-feira da semana subsequente
(para quadro comparativo ver Informe de Legislação N° 34/2017)

 - Grupo “A”: a partir do período de cálculo de 17 a 28/4/17, cujo 
cumprimento se dará de 8 a 19/5/17;

- Grupo “B”: período de cálculo de 10 a 20/4/17, cujo cumprimento 
se dará de 2 a 12/5/17; 

Esclarecido que os cumprimentos dos períodos imediatamente 
anteriores serão estendidos para 5/5/17 e 28/4/17, 

respectivamente, para os grupos “A” e “B”;

Depósito à vista 
(Alteração do Art. 6° da Circ. 3.632/13)

A partir do período de cálculo de 24 a 28/4/17, cujo cumprimento se 
dará de 8 a 12/5/17, esclarecido que o cumprimento do período 

imediatamente anterior será estendido até 5/5/17

Depósitos a prazo
(Alteração do Art. 6° da Circ. 3.569/11)

A partir do período de cálculo de 17 a 28/4/17, cujo cumprimento se 
dará de 8 a 19/5/17, esclarecido que o cumprimento do período 

imediatamente anterior será estendido para 5/5/17

Recursos de depósitos e garantias realizadas
(Alteração do art. 6º da Circular nº 3.090)

Informe de Legislação - Nº 034/2017 - 
Alterações nas regras de compulsório e
Súmula de Recolhimento Compulsório  

Tabela 1.2 - Em  Adaptação

1 - A íntegra dos normativos aqui mencionados, juntamente com as demais regras aplicáveis ao respectivo tema e a outros assuntos relativos ao mercado financeiro e de capitais, podem ser encontradas nas Súmulas de Legislação, de livre acesso aos Associados da ANBIMA (Área Exclusiva do Associado) e também disponível na Loja ANBIMA.

2- Com base nas informações relativas a 31/12 do penúltimo ano em relação ao corrente. Para apuração da razão referente a 2016, o valor da Exposição Total deve corresponder ao valor do ativo total na data-base de 31/12/14 registrado no balanço patrimonial individual ou do conglomerado financeiro, se for o caso.

Planos de Recuperação de Instituições 
Financeiras

Resolução nº 
4.502 (30/06/16)

Estabelece requisitos mínimos a serem observados
na elaboração e na execução de planos de

recuperação por instituições financeiras e demais
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco

Central do Brasil

Informe de Legislação - Nº 032/2016 - 
Planos de Recuperação de Instituições 

Financeiras

Regras de Compulsório - depósito a 
prazo

Regras de Compulsório - Unificação de 
prazos de verificação do cumprimento 

da exigibilidade

Circular nº 3.823 
(24/1/17)

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.

 Adicionalmente, informações técnicas sobre as principais alterações na legislação nacional e internacional aplicáveis ao mercado financeiro podem ser encontrados nos Informes de Legislação.

http://www.anbima.com.br/pt_br/informar/regulacao/renda-fixa-tesouraria/sumulas.htm
http://www.anbima.com.br/pt_br/informar/regulacao/fundos-de-investimento/sumulas.htm
http://www.anbima.com.br/pt_br/informar/regulacao/informe-de-legislacao/alteracoes-nas-regras-de-compulsorio.htm
http://www.anbima.com.br/pt_br/informar/regulacao/informe-de-legislacao/alteracoes-nas-regras-de-compulsorio.htm
http://www.anbima.com.br/pt_br/informar/regulacao/renda-fixa-tesouraria/sumulas.htm
http://www.anbima.com.br/informe_legislacao/2016_032.asp
http://www.anbima.com.br/informe_legislacao/2016_032.asp
http://www.anbima.com.br/informe_legislacao/2016_032.asp
http://www.anbima.com.br/pt_br/informar/regulacao/informe-de-legislacao/informe-de-legislacao.htm
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