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§ 2º Os resultados individualizados por servidor são divulgados no Boletim de
Serviço da RFB.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FERNANDO MOMBELLI

ANEXO ÚNICO

. AT I V I DA D ES CHT IAH

. META R ES U LT A D O META R ES U LT A D O

. IX - FORMULAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS;
X - FORMULAÇÃO DE ATOS INTERPRETATIVOS;
XI - JULGAR RECURSOS HIERÁRQUICOS EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA;
XII - ELABORAÇÃO DE PARECER EM PEDIDO DE RELEVAÇÃO DE PENA DE PERDIMENTO; e
XIII - ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE SÚMULA NO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

1,00 1,26 0,70 0,80

*Atividades autorizadas para execução na modalidade de teletrabalho,
conforme anexo único da Portaria RFB nº 390, de 21 de fevereiro de 2019.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
DIRETORIA COLEGIADA

CIRCULAR Nº 4.008, DE 28 DE ABRIL DE 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).

A Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil, em sessão realizada em 28 de
abril de 2020, com base no art. 11, inciso VI, da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e
tendo em vista o disposto no art. 19, inciso IV, da citada Lei, bem como na Lei nº 10.214, de 27
de março de 2001, e na Circular nº 3.532, de 25 de abril de 2011, resolve:

Art. 1º O cheque devolvido no âmbito da Centralizadora da Compensação de
Cheques (Compe) deve, desde a data de entrada em vigor desta Circular até 30 de setembro de
2020, estar à disposição do cliente depositante em até 1 (um) dia útil, a partir do fim do prazo
de bloqueio, na dependência da instituição financeira em que o cheque foi acolhido.

Parágrafo único. No período de produção de efeitos da regra contida no caput, não será
aplicável o disposto no art. 42 do Regulamento anexo à Circular nº 3.532, de 25 de abril de 2011.

Art. 2º As instituições participantes da Compe devem afixar aviso em local visível
em suas dependências, bem como comunicar os clientes pelos demais canais de atendimento
disponíveis, com informação clara, precisa, ostensiva e em língua portuguesa sobre as regras de
que tratam o caput e o parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º Esta Circular entra em vigor na data de sua publicação.

OTÁVIO RIBEIRO DAMASO
Diretor de Regulação

JOÃO MANOEL PINHO DE MELLO
Diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução

CIRCULAR Nº 4.009, DE 28 DE ABRIL DE 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.

A Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil, em sessão realizada em 28 de
abril de 2020, com base nos arts. 6º e 7 º da Lei nº 11.795, de 8 de outubro de 2008,
resolve:

Art. 1º Fica facultado às administradoras de consórcio, em decorrência da
pandemia de Covid-19, em caráter temporário e de excepcionalidade:

I - a constituição de grupos de consórcio com créditos de valores diferenciados cujo
crédito de menor valor, vigente ou definido na data da constituição do grupo, não seja inferior
a 30% (trinta por cento) do crédito de maior valor, observadas as demais regras previstas na
regulamentação;

II - a extensão do prazo ordinário de até 90 (noventa) dias para a constituição de
grupos de consórcio de que trata o § 1º do art. 15 da Circular nº 3.432, de 3 de fevereiro de
2009, para:

a) até 180 (cento e oitenta) dias, para os grupos em formação com início de
comercialização de cotas até 30 de setembro de 2020;

b) até 150 (cento e cinquenta) dias, para os grupos em formação com início de
comercialização de cotas entre 1º de outubro e 31 de outubro de 2020; e

c) até 120 (cento e vinte) dias, para os grupos em formação com início de
comercialização de cotas entre 1º de novembro e 30 de novembro de 2020;

III - a realização dos procedimentos de cobrança e de execução de garantias dadas
às operações de consórcio, de que trata o art. 21 da Circular nº 3.432, de 2009, até 30 de
setembro de 2020, desde que os contratos de consórcio não tenham previsão contratual de
prazos específicos para a adoção de providências da espécie; e

IV - o pagamento do crédito em espécie ou por meio de crédito em conta de
depósitos ou em conta de pagamento de titularidade dos consorciados que, até 31 de
dezembro de 2020, tenham sido contemplados e ainda não tenham utilizado o crédito para
aquisição de bens ou serviços, mediante a quitação total das obrigações com o grupo e com a
administradora.

§ 1º O disposto nos incisos I e II do caput:
I - aplica-se às cotas vendidas dos grupos de consórcio que, na data de entrada em

vigor desta Circular, estiverem no período de formação, desde que haja repactuação dos
termos contratuais, mediante manifestação expressa e inequívoca do aderente; e

II - requer que os grupos de consórcio sejam constituídos até 31 de março de 2021.
§ 2º No caso de discordância do aderente em relação às novas condições

contratuais de que trata o § 1º, inciso I, devem ser devolvidos, no dia útil seguinte ao do
término do prazo de 90 (noventa) dias de que trata o inciso II do caput, ou à data da
constituição do grupo, o que ocorrer primeiro, a totalidade dos valores cobrados, acrescidos
dos rendimentos líquidos provenientes da aplicação financeira.

§ 3º O disposto no inciso IV do caput aplica-se exclusivamente aos grupos já
constituídos na data da entrada em vigor desta Circular.

Art. 2º A Circular nº 3.432, de 2009, passa a vigorar com a seguinte alteração:
"Art. 41-A. Nas situações em que esta Circular prevê o pagamento do crédito ao

consorciado em espécie, esse pagamento pode ser efetuado por meio de crédito em conta de
depósitos ou em conta de pagamento de sua titularidade." (NR)

Art. 3º Esta Circular entra em vigor na data de sua publicação.

OTÁVIO RIBEIRO DAMASO
Diretor de Regulação

nos arts. 9º, incisos II e VIII, e 15 da Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013, e no art. 106 da Lei
nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e tendo em vista o disposto nas Circulares ns. 3.398, de 23
de julho de 2008, 3.429, de 14 de janeiro de 2009, e 3.945, de 12 de junho de 2019, resolve:

Art. 1º As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil devem observar as seguintes datas-limites para remessa ao Banco
Central do Brasil dos documentos especificados a seguir:

I - documento 2060 - Demonstrativo de Risco de Mercado (DRM): até o último dia
do mês seguinte ao da respectiva data-base, para os documentos relativos às datas-bases de
abril a novembro de 2020;

II - documento 2061 - Demonstrativo de Limites Operacionais (DLO): até o dia 20
(vinte) do segundo mês seguinte ao da respectiva data-base, para os documentos relativos às
datas-bases de março a novembro de 2020.

Art. 2º A Circular nº 3.945, de 12 de junho de 2019, passa a vigorar com a seguinte
alteração:

"Art. 3º A remessa de informações de que trata o art. 1º deve ser feita a partir da
data-base de setembro de 2020." (NR)

Art. 3º Esta Circular entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO SÉRGIO NEVES DE SOUZA
Diretor de Fiscalização

OTÁVIO RIBEIRO DAMASO
Diretor de Regulação

CIRCULAR Nº 4.011, DE 28 DE ABRIL DE 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.

A Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil, em sessão realizada em 28 de
abril de 2020, com base no art. 10, inciso V, da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e na
Resolução nº 4.795, de 2 de abril de 2020, resolve:

Art. 1º A Circular nº 3.996, de 6 de abril de 2020, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

"Art. 2º ............................................................................
..........................................................................................
§ 4º Os repasses interfinanceiros realizados no âmbito do Sistema Nacional de

Crédito Cooperativo integram o rol de operações com característica de concessão de crédito de
que trata o art. 5º, inciso III, da Resolução nº 4.795, de 2020, e podem, respeitadas as regras
fixadas naquela Resolução e nesta Circular, fazer parte da cesta de garantias constituída pelos
bancos cooperativos na forma do caput." (NR)

Art. 2º Esta Circular entra em vigor na data de sua publicação.

BRUNO SERRA FERNANDES
Diretor de Política Monetária

PAULO SÉRGIO NEVES DE SOUZA
Diretor de Fiscalização

JOÃO MANOEL PINHO DE MELLO
Diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução

CIRCULAR Nº 4.012, DE 28 DE ABRIL DE 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.

A Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil, em sessão realizada em 28 de
abril de 2020, com base no disposto nos arts. 9º, 10, inciso IX, e 11, inciso VII, da Lei nº 4.595,
de 31 de dezembro de 1964, e no art. 40, § 2º, da Resolução nº 4.557, de 23 de fevereiro de
2017, resolve:

Art. 1º 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 o art. 5º da Circular nº 3.846, de 13 de setembro de 2017, será
30 de junho de 2020.

Art. 2º Esta Circular entra em vigor na data de sua publicação.

OTÁVIO RIBEIRO DAMASO
Diretor de Regulação

PAULO SÉRGIO NEVES DE SOUZA
Diretor de Fiscalização

CIRCULAR Nº 4.010, DE 28 DE ABRIL DE 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.

A Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil, em sessão realizada em 28 de
abril de 2020, com base nos arts. 9º, 10, inciso IX, 11, inciso VII, e 37 da Lei nº 4.595, de 31 de
dezembro de 1964, nos arts. 6º e 7º, incisos III e V, da Lei nº 11.795, de 8 de outubro de 2008,

CIRCULAR Nº 4.013, DE 28 DE ABRIL DE 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.

A Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil, em sessão realizada em 28 de
abril de 2020, com base no art. 18, § 2º, da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e tendo
em conta o disposto no art. 10, inciso X, alíneas "c" e "g", da referida Lei, resolve:

Art. 1º A Circular nº 3.590, de 26 de abril de 2012, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

"Art. 1º Deverão ser submetidos ao Banco Central do Brasil os seguintes atos de
concentração que envolvam, direta ou indiretamente, instituições financeiras:

..........................................................................................
IV - transferência de negócio;
V - celebração de contratos ou criação de estruturas societárias com vistas à

cooperação no setor financeiro;
VI - aquisição de participação minoritária que resultar, à instituição adquirente ou

sua controladora, em participação direta ou indireta de 5% (cinco por cento) ou mais do capital
votante da instituição adquirida; e

VII - última aquisição que resultar, à instituição adquirente ou sua controladora, em um
aumento de participação societária direta ou indireta maior ou igual a 5% (cinco por cento), nos
casos em que a investidora detenha 5% (cinco por cento) ou mais do capital votante da adquirida.

..........................................................................................
§ 2º ..................................................................................
..........................................................................................
II - cessões de créditos que não envolvam as operações referidas em seus incisos I a VII; e
..........................................................................................
§ 3º Os atos de que trata o caput deste artigo devem ser submetidos ao exame do

Banco Central do Brasil no prazo de até trinta dias, a contar do primeiro negócio jurídico
celebrado entre as partes." (NR)

"Art. 2º Os atos de que trata o art. 1º devem ser submetidos ao Banco Central do
Brasil com as seguintes informações e documentos:

..........................................................................................
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