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Resolução
Resolução nº 1.120, de 4 de abril de 1986 – Aprova o regulamento para constituição,
organização e funcionamento de sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários.
Resolução nº 1.655, de 26 de outubro de 1989 – Aprova o regulamento que disciplina a
constituição, a organização e o funcionamento das sociedades corretoras de valores
mobiliários.
Resolução nº 1.770, de 28 de novembro de 1990 – Estabelece condições para a
constituição, a organização e o funcionamento das sociedades corretoras de câmbio.
Resolução nº 2.828, de 30 de março de 2001 – Dispõe sobre a constituição e o
funcionamento de agências de fomento.
Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012 – Estabelece requisitos e procedimentos para
constituição, autorização para funcionamento, cancelamento de autorização, alterações de
controle, reorganizações societárias e condições para o exercício de cargos em órgãos
estatutários ou contratuais das instituições que especifica.
Resolução nº 4.222, de 23 de maio de 2013 – Altera e consolida as normas que dispõem
sobre o estatuto e o regulamento do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
Resolução nº 4.656, de 26 de abril de 2018 – Dispõe sobre a sociedade de crédito direto e
a sociedade de empréstimo entre pessoas, disciplina a realização de operações de empréstimo
e de financiamento entre pessoas por meio de plataforma eletrônica e estabelece os requisitos
e os procedimentos para autorização para funcionamento, transferência de controle societário,
reorganização societária e cancelamento da autorização dessas instituições.
Circular
Circular nº 3.180, de 26 de fevereiro de 2003 – Dispõe sobre procedimentos
complementares a serem observados pelas instituições financeiras e demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, relativamente à instrução de processos.
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Circular nº 3.182, de 6 de março de 2003 – Dispõe sobre os procedimentos de autorização
para funcionamento, transferência de controle societário, reorganização societária e
cancelamento da autorização para funcionamento de sociedade de crédito ao
microempreendedor, bem como de instalação de posto de atendimento ao
microempreendedor.
Circular nº 3.215, de 12 de dezembro de 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.
Circular nº 3.438, de 2 de março de 2009 – Regulamenta a conta Reservas Bancárias e a
Conta de Liquidação no Banco Central do Brasil.
Circular nº 3.649, de 11 de março de 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.
Circular nº 3.898, de 17 de maio de 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.
Carta Circular
Carta Circular nº 3.129, de 1º de abril de 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.
Carta Circular nº 3.325, de 2 de julho de 2008 – Esclarece sobre procedimentos para a
liquidação de obrigações financeiras entre o Banco Central do Brasil e as instituições
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financeiras, as demais instituições por ele autorizadas a funcionar e as pessoas físicas e
jurídicas não financeiras.
Carta Circular nº 3.598, de 23 de maio de 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.
Carta Circular nº 3.898, de 9 de agosto de 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.
Carta Circular nº 3.904, de 30 de agosto de 2018 - 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.
Comunicado
Comunicado nº 18.176, de 13 de março de 2009 – Esclarece sobre o exame de pleitos de
interesse das instituições financeiras, demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil e administradoras de consórcio e revoga o Comunicado nº 15.358, de 2007.
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