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SEGUROS E PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR ABERTA  

 

1) DPVAT – SÉRIE DE EVENTOS 
Medida Provisória n° 904/2019 - Extinção do DPVAT 
 

Em 12.11.2019 foi publicada a Medida Provisória nº 904, 
de 12/11/2019, a qual extinguiu o Seguro Obrigatório de 
Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 
Vias Terrestres (“DPVAT”) e do Seguro Obrigatório de 
Danos Pessoais Causados por Embarcações ou por suas 
Cargas (“DPEM”). A MP estabeleceu ainda uma série de 
regras de transição no que se refere ao gerenciamento do 
atual passivo de ações judiciais e sinistros pela Seguradora 
Líder e pelo Governo Federal. 

A expectativa agora reside na aprovação, ou não, da 
Medida Provisória, pelo Congresso Nacional. 

Para acessar a MP, clique aqui.  

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6.262 

Em seguida à edição da Medida Provisória, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) suspendeu cautelarmente, no seu 
Plenário Virtual, no âmbito da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) 6.262, os seus efeitos. 

Para mais informações, acesse a notícia completa liberada 
pelo STF. 

O advogado-geral da União, André Mendonça, informou 
que não recorreria da decisão cautelar do Supremo 
Tribunal Federal (STF). Acesse a notícia completa liberada 
pelo STF 

Através do parecer enviado ao STF, a SUSEP defendeu a 
legalidade da Medida Provisória. Confira a íntegra. 

No mesmo sentido, a Secretaria de Política Econômica 
(SPE) e a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) 
elaboraram nota informativa em que apresentam 
diagnóstico a respeito do DPVAT e as justificativas que 
motivaram a sua extinção. 
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Resolução CNSP nº 377, de 27.12.2019 

Em 30.12.2019 foi publicada no D.O.U. a Resolução nº 377 
de 27.12.2019 do Conselho Nacional De Seguros Privados 
– CNSP, que trouxe novas regras para a constituição das 
provisões técnicas relativas ao DPVAT e revogou a 
Resolução CNSP nº 153 de 08.12.2006. 

Resolução CNSP nº 378, de 27.12.2019 

O Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, 
considerando  decisão do STF de suspender a extinção do 
DPVAT, decidiu, entre outras medidas, reduzir o prêmio 
em 68% (para carros de passeio) e revogar o art. 46 da 
Resolução CNSP nº 332 de 09.12.2015.Clique aqui para 
acesso à íntegra da Resolução. 

O STF inicialmente suspendeu tal Resolução, mas em em 
seguida reconsiderou essa decisão, de forma que os 
prêmios do DPVAT, para o ano de 2020, foram 
efetivamente reduzidos. 

Circular SUSEP nº 593, de 25.11.2019 

Publicada a Circular SUSEP nº 593, que revogou o art. 2º, 
§2º da Circular SUSEP n.º 574/2018, a qual dispõe sobre a 
natureza e as características essenciais relacionadas as 

despesas que serão custeadas pelas receitas do Seguro 
DPVAT.A nova regra restringe ainda mais a possibilidade da 
realização de tais despesas.  

Circulares SUSEP Nº 595 e 596, de 30.12.2019 e 
17.01.2020 
Em 31.12.2019 e em 17.01.2020, respectivamente,  foram 
publicadas no D.O.U. a Circular SUSEP nº 595 e a Circular 
SUSEP nº 596, que estabeleceram novas regras contábeis 
para a operação do DPVAT. 

Edital de Consulta Pública SUSEP nº 13, de 25.11.2019 

O Conselho Diretor da SUSEP decidiu colocar em consulta 
pública minuta de Circular que altera a Circular SUSEP nº 
517, de 30 de julho de 2015, especificamente no que se 
refere ao registro contábil das operações de DPVAT pelas 
Consorciadas. 

 

2) NOVO REGIME LEGAL DOS 
CORRETORES DE SEGURO 
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Publicada a Medida Provisória nº 905, no DOU de 
12.11.2019, pela qual se instituiu a Carteira Verde e 
Amarela, regime simplificado para contratação de novos 
empregados, e se desregulamentou uma série de 
profissões, entre elas a de atuário e a de corretor de 
seguros ) 

No que se refere aos corretores de seguros, a Lei nº 
4.594/1964 foi revogada e o registro perante a SUSEP (bem 
como a sujeição a qualquer espécie de sujeição direta à 
fiscalização dela e à regulação pelo CNSP e pela SUSEP) 
deixou de existir. 

O corretor deixa definitivamente de ser o único 
intermediário de seguros autorizado pela lei (antes já havia 
o agente, embora não regulamentado pela SUSEP), 
podendo sujeitar-se a alguma entidade de autorregulação. 

Ademais, de acordo com esta Medida, não serão 
considerados os seguintes vínculos laborais: menor 
aprendiz, contrato de experiência, trabalho intermitente; 
e trabalho avulso. 

A contratação de trabalhadores na modalidade Contrato 
de Trabalho Verde e Amarelo será realizada 
exclusivamente para novos postos de trabalho, terá como 

referência a média do total de empregados registrados na 
folha de pagamentos entre 1º de janeiro e 31 de outubro 
de 2019 e o Contrato será celebrado por prazo 
determinado, por até vinte e quatro meses, a critério do 
empregador. 

Carta Circular Eletrônica SUSEP nº 003, de 14.11.2019 

A SUSEP reconhecendo o caráter não obrigatório e não 
exclusivo da autorregulação e de qualquer entidade 
autorreguladora específica, reconheceu o IBRACOR como 
entidade autorreguladora dos corretores de seguros. 
Confira a Carta. 

Carta Circular Eletrônica SUSEP nº 004, de 27.11.2019 

Em resposta a questionamentos relativos aos novos 
critérios de qualificação dos corretores de seguros, a 
SUSEP publicou carta circular informando que “está 
envidando esforços em tratativas com os demais atores do 
mercado de seguros, que continuam sob sua supervisão – 
especialmente as sociedades seguradoras e 
autorreguladoras devidamente credenciadas pela SUSEP – 
para buscar formas de fomentar o aperfeiçoamento 
técnico e, na medida do possível, exigir qualificações 
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técnicas mínimas para os profissionais de seguros”. Confira 
a Carta. 

Resoluções IBRACOR nº 001 e n° 002, de 28.11.2019 

O IBRACOR, única autorreguladora da corretagem de 
seguros autorizada pela SUSEP, baixou duas resoluções 
para o estabelecimento de critérios, manutenção e 
condições para a inscrição de corretor de seguros, de 
capitalização e de previdência. 

A Resolução 001/2019 dispõe sobre a atividade dos 
corretores de seguros e dos corretores de seguros de 
pessoas, de capitalização e de previdência complementar 
aberta, inclusive prepostos, no âmbito da entidade 
autorreguladora. 

A Resolução 002/2019 dispõe sobre a inscrição de corretor 
de seguros e de corretor de seguros de pessoas, de 
capitalização e de previdência complementar aberta, 
pessoa física e pessoa jurídica, inclusive prepostos, 
também no âmbito do IBRACOR. 

 

 

 

3) SUSEP ABRE CONSULTA PÚBLICA 
PARA SEGMENTAR MERCADO DE 
SEGUROS 

 

A Superintendência de Seguros Privados pretende 
segmentar as empresas do setor de acordo com porte e 
perfil de risco. A SUSEP pretende segmentar as empresas 
do setor de acordo com porte e perfil de risco, a exemplo 
do que o Banco Central (BC) faz com as instituições 
financeiras.  

Para isso, abriu uma consulta pública sobre o tema a partir 
de 11.12.19. Em um primeiro momento, o objetivo é 
estabelecer a segmentação das empresas. Uma segunda 
fase definirá obrigações regulatórias para cada um dos 
quatro grupos que pretende instituir. 

 

4) DECISÃO DOS TRIBUNAIS - TST 
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O Tribunal Superior do Trabalho (“TST”) decidiu que prazo 
de vigência não afasta eficácia de seguro fiança bancário. 
Desse modo, considerou válido o depósito recursal 
efetuado pelo Consórcio J. Malucelli/C.R. Almeida na 
forma de seguro fiança bancário. De acordo com o 
colegiado, a garantia é eficaz, ainda que a apólice do 
seguro tenha prazo de vigência. 

No caso em questão, a relatora do Recurso, ministra 
Delaíde Miranda Arantes, observou que, de acordo com o 
artigo 835 do CPC, a garantia da execução por meio de 
seguro fiança bancário é eficaz. Com base nesse 
dispositivo, o TST tem reconhecido que a rejeição da oferta 
de seguro garantia fere o direito líquido do devedor de que 
a execução seja processada da forma menos gravosa. 

Assim, por unanimidade, a Turma deu provimento ao 
Recurso para afastar a deserção e determinar o retorno do 
processo ao Tribunal Regional, para exame do Recurso 
Ordinário da empresa. 

O número do Processo é: RR 285-10.2017.5.23.0041 e o 
seu link para acesso está disponível na notícia.  

 

5) ACORDO DE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA ENTRE A SUSEP E O 
SENACON 

 

O Objetivo deste Acordo de cooperação técnica é 
incentivar a adesão do mercado de seguros à plataforma 
“Consumidor.gov.br”.  

Em suma, o acesso à plataforma permite monitorar, em 
âmbito coletivo, as reclamações e informações 
apresentadas pelos consumidores, as respostas das 
empresas e o nível de resolubilidade. 

 

6) DECRETO Nº 10.167, DE 
10.12.2019 

 

O Decreto nº 10.167, de 10.12.2019, dispõe sobre o limite 
máximo de cessão a resseguradores eventuais de que trata 
o § 1º do art. 8º da Lei Complementar nº 126, de 15 de 
janeiro de 2007. 
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As seguradoras brasileiras e os resseguradores locais 
poderão ceder a resseguradores eventuais 95% do valor 
total, respectivamente, dos prêmios cedidos e dos prêmios 
emitidos, sempre “calculado com base na globalidade de 
suas operações em cada ano civil”. 

Trata-se de mudança relevante na regra, que torna o 
registro de ressegurador admitido interessante somente 
para empresas domiciliadas em paraísos fiscais. 

 

7) RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN N° 
446, DE 01 DE NOVEMBRO DE 
2019 

 

Esta Resolução altera a RN n° 435, de novembro de 2018, 
que disciplina o Plano de Contas Padrão da ANS para as 
operadoras de planos de assistência à saúde. 

O anexo, mencionado acima no dispositivo, está disponível 
para consulta no sítio institucional da ANS: 
www.ans.gov.br 

 

8) RESOLUÇÃO CMN Nº 4.769, DE 
19.12.2019 

 

A Resolução CMN nº 4.769/2019 (publicada no DOU em 
23.12.2019) alterou o Regulamento anexo à Resolução nº 
4.444/2015, que disciplina os investimentos de entidades 
supervisionadas pela SUSEP. 

A nova norma tem o objetivo de garantir maior 
simplificação regulatória, aprimorar a gestão de riscos e a 
política de investimento, bem como de permitir uma maior 
diversificação nos investimentos de seguradoras, 
entidades abertas de previdência complementar, dentre 
outros entes regulados. 

Destacam-se a elevação do limite para investimento na 
modalidade “Investimentos Sujeitos à variação Cambial”, a 
colocação de critérios objetivos para o investimento em 
instrumentos financeiros derivativos e a incorporação de 
avanços obtidos na regulação dos Fundos de Investimento 
em Participações (FIP). 

Para mais informações, acesse a nota completa do 
Ministério da Economia. 
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9) DELIBERAÇÃO SUSEP Nº 230, DE 
12 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

Esta Deliberação dispõe sobre o Peticionamento Eletrônico 
no âmbito da SUSEP e estabelece procedimentos de gestão 
documental específicos do processo eletrônico. 

Trata-se de passo importante na desburocratização e na 
modernização das atividades da Autarquia e das suas 
relações com as empresas supervisionadas e a sociedade 
em geral.  

Para acesso à Deliberação, clique aqui. 

 

10) DELIBERAÇÃO SUSEP Nº 231, 
DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

Esta Deliberação disciplina o procedimento administrativo 
de propositura de regime especial em supervisionada da 
SUSEP. 

Na prática, trata-se da organização de procedimentos que, 
de forma geral, já eram adotados pela SUSEP. 

De qualquer forma, a normatização, além de agregar 
alguns elementos novos, traz mais transparência e 
segurança para a SUSEP e para o mercado supervisionado.  

 

11) EDITAL DE CONSULTA PÚBLICA 
SUSEP Nº 12, NOVAS 
ALTERAÇÕES NA RESOLUÇÃO 
CNSP n° 168/2007.  

 

A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) colocou 
em consulta pública, até 22/11/2019, por meio do Edital nº 
12/2019, minuta de norma que altera a Resolução CNSP nº 
168/2007, a qual regula as operações de resseguro, 
retrocessão e suas respectivas intermediações. 

De forma geral, as alterações eliminam regras que não 
chegaram a ser regulamentadas pela SUSEP. 
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Dentre as alterações propostas, estão a desnecessidade de 
comunicação à SUSEP sobre operações intragrupo de 
resseguro, a desnecessidade de consulta adicional a 
resseguradores locais em caso de recusa da proposta 
inicial e a restrição a operações de resseguro relativas a 
seguro de vida por sobrevivência e previdência 
complementar por resseguradores estrangeiros. 

Ademais, a norma propõe a revogação do parágrafo único 
do art. 17, o que resultará na impossibilidade de atuação 
de resseguradores estrangeiros na retenção de riscos de 
quaisquer seguros de vida por sobrevivência ou planos de 
previdência, ainda que comercializados em conjunto com 
seguros de pessoas contendo outros tipos de cobertura, e 
sugere a revogação do Capítulo VI da norma, que trata de 
garantias e provisões em operações de resseguro e 
retrocessão, além de alterações pontuais nos artigos 44, 2, 
§ 1º, e a inclusão do § 3º ao art. 2, medidas que já 
constavam, inclusive, de Edital de Consulta anterior 
(06/2019) e que estão agora consolidadas. 

 

12) SUSEP ABRE CONSULTA 
PÚBLICA PARA SEGMENTAÇÃO 
DO MERCADO 

 

A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) colocou, 
no 11 de dezembro de 2019, em consulta pública, a minuta 
de Resolução CNSP que trata da segmentação das 
entidades supervisionadas por porte e perfil de risco, para 
fins de definição de procedimentos de supervisão por 
parte da SUSEP. 

Para fins de aplicação da regulação de solvência 
(prudencial), a SUSEP propôs a classificação das 
supervisionadas em quatro segmentos distintos (S1, S2, S3 
e S4), considerando, entre outros requisitos, o volume de 
prêmios movimentado e as provisões técnicas. 

A norma parece ser uma medida interessante, no sentido 
de indicar a possibilidade de uma melhor organização da 
atividade de supervisão. Contudo, alguns aspectos 
merecem revisão ou pelo menos regras diferentes, como a 
consideração de que, tão somente por incluir um 
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ressegurador local, o respectivo grupo prudencial deve ter 
um “upgrade” na respectiva classificação 

 

13) EDITAL DE CONSULTA PÚBLICA 
SUSEP Nº 16, DE 27.12.2019 
 

O Conselho Diretor da SUSEP colocou em consulta pública 
nova minuta de resolução do Conselho Nacional de 
Seguros Privados – CNSP que dispõe sobre o registro das 
operações de seguros, de previdência complementar 
aberta, capitalização e resseguros, e dá outras 
providências, disponibilizando minuta da Resolução e 
quadro para apresentação de sugestões e comentários.  

A nova minuta, relativamente à anteriormente 
apresentada pela SUSEP (clique aqui para ver nossos 
comentários), permanece com o problema estrutural de 
impor o registro de operações de resseguro e de operações 
massificadas, o que não faz sentido, respectivamente, pela 
complexidade e pela quantidade. 

 

14) EDITAL DE CONSULTA PÚBLICA 
SUSEP Nº 17, DE 27.12.2019 
 

O Conselho Diretor da SUSEP colocou em consulta pública 
minuta de Circular que estabelece procedimentos relativos 
ao processo de credenciamento de entidades 
registradoras e de homologação de sistemas de registro, e 
dá outras providências, disponibilizando a minuta da 
Circular e quadro para apresentação de sugestões e 
comentários. O Edital foi publicado no D.O.U em 
30.12.2019 e as sugestões podem ser apresentadas pelos 
interessados até 31.01.2020. 

 

15) EDITAL DE CONSULTA PÚBLICA 
SUSEP Nº 18, DE 27.12.2019 
 

O Conselho Diretor da SUSEP colocou em consulta pública 
minuta da Circular que dispõe sobre o conteúdo 
informacional dos registros obrigatórios de seguro 
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garantia e dá outras providências, disponibilizando minuta 
da Circular e quadro para apresentação de sugestões e 
comentários. O Edital foi publicado no D.O.U em 
30.12.2019 e as sugestões podem ser apresentadas pelos 
interessados até 31.01.2020. 

 

PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR 

FECHADA 
 

1) INSTRUÇÃO Nº 019, DE 
11.12.2019 

 

A Instrução PREVIC nº 019, de 11.12.2019 e publicada no 
DOU de 17.12.2019, alterou a Instrução PREVIC nº 03/2010 
nos seguintes artigos: 

“Art. 3º ...] III - não ter havido, nos últimos 5 
(cinco) anos, o descumprimento de TAC 
firmado pelo mesmo compromissário. (NR)" 

"Art. 10 [...] § 3º Os valores previstos no caput 
serão devidos por cada compromissário do 
TAC. (NR)" 

Anteriormente, o inciso III do art. 3º pontuava que o TAC 
não poderia ser celebrado caso já houvesse nos cinco anos 
anteriores um outro TAC celebrado sobre a mesma 
infração. O §3º do art. 10, por sua vez, foi uma adição ao 
texto da norma, não preexistindo. 

 

2) PORTARIA PREVIC Nº 1.081, DE 
12.12.2019 

 

A Portaria PREVIC nº 1.081, de 12.12.2019 e publicada no 
DOU de 17.12.2019, atualizou os valores das penalidades 
administrativas de multa pecuniária, tratadas no Decreto 
nº 4.942/2003. 
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As multas, que anteriormente eram valoradas entre 
R$2.000,00 e R$1.000.000,00, passaram a ser 
quantificadas entre R$6.240,32 e R$3.120.150,50. 

 

3) PORTARIA PREVIC Nº 1.082, DE 
12.12.2019 

 

A Portaria PREVIC nº 1.082, de 12.12.2019 e publicada no 
DOU de 17.12.2019, atualizou os valores, mínimo e 
máximo, da penalidade pecuniária por descumprimento 
total ou parcial de Termo de Ajustamento de Conduta 
(TAC), abordada pelo caput do art. 10 da Instrução 
MPS/PREVIC nº 03, de 29 de junho de 2010. 

Os valores mínimo e máximo foram ajustados de 
R$20.000,00 e R$5.000.000,00 para R$33.589,71 e 
R$8.397.425,48. 

 

DIVERSOS 
 

1) EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 
103 DE 12 DE NOVEMBRO DE 
2019 

 

Esta Emenda traz a chamada “Reforma da Previdência”  e 
altera o sistema de previdência social e estabelece regras 
de transição e disposições transitórias. 

Trata-se de Reforma que foi objeto de amplo debate e 
grande resistência por parte de determinados setores da 
sociedade. 

Por outro lado, a necessidade dessa Reforma decorria do 
crescente peso que as despesas do Governo com a 
previdência social vinham tendo no Brasil, mesmo em se 
tratando de País cuja população é relativamente jovem. 
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2) EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 
105, DE 12.12.2019 

 

A Emenda Constitucional nº 105, de 12.12.2019, 
acrescenta o art. 166-A à Constituição Federal, para 
autorizar a transferência de recursos federais a Estados, ao 
Distrito Federal e a Municípios mediante emendas ao 
projeto de lei orçamentária anual.  

De acordo com a Emenda, os repasses podem ser feitos 
sem necessidade de convênio. As transferências são de 
dois tipos: transferência especial, quando o parlamentar 
encaminha recursos para o governo ou a prefeitura sem 
destinação específica; e transferência com finalidade 
definida, quando a verba vai definida para um uso 
determinado.  

De acordo com a EC 105/2019, 70% das transferências 
especiais devem ser destinadas a investimentos e apenas 
30% a custeio. Será proibida a utilização da transferência 
especial para o pagamento de despesas com pessoal 
(salários, aposentadorias e pensões) ou encargos 
referentes ao serviço da dívida pública. O texto também 

estabelece que 60% das transferências especiais realizadas 
no primeiro ano de vigência da emenda constitucional 
devem ser executadas até o mês de junho. 

Todo o controle das transferências será feito pelo Tribunal 
de Contas da União – TCU. 

 

3) LEI COMPLEMENTAR Nº 169, 
DE 02.12.2019 

 

A Lei Complementar nº 169, de 02.12.2019 altera a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (Lei do 
Simples Nacional), para autorizar a constituição de 
sociedade de garantia solidária e de sociedade de 
contragarantia.  

É uma modalidade cuja garantia ao sócio participante se dá 
por vias do recebimento de taxa de remuneração por 
serviço prestado e a ele é exigida uma contragarantia 
segundo obrigações previamente fixadas em contrato de 
sócios. Podem ser sócios nesta modalidade pequenos 
empresários e microempreendedores, assim como 
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investidores, e a todos eles é permitida a livre negociação 
de suas ações entre si, desde que respeitem o limite de 
participação máxima que cada sócio pode atingir. 

Trata-se de mais uma medida que busca melhorar o 
ambiente de negócios brasileiro. 

 

4)  LEI Nº 13.877, DE 27.09.2017 
 

Em 13.12.2019 foi publicada no D.O.U. a Lei nº 13.877 de 
27.09.2019 e altera diversas regras eleitorais e de 
funcionamento dos partidos políticos. As mudanças devem 
valer para as Eleições Municipais de 2020, uma vez que as 
leis foram sancionadas pelo Poder Executivo e publicadas 
até um ano antes do próximo pleito.  

Como grande mudança, tem-se que os partidos políticos 
poderão receber doações pelo seu site na internet, por 
meio de plataformas que permitam o uso de cartão de 
crédito, de cartão de débito, de emissão on-line de boleto 
bancário ou, ainda, de convênios de débitos em conta. 

Além disso, com a nova Lei, as legendas também poderão 
usar os recursos do Fundo Partidário para compra ou 
locação de bens móveis e imóveis, assim como para a 
edificação ou construção de sedes e afins. 

A Lei também permite que, agora, o requerimento de 
registro de partido político seja dirigido ao Cartório de 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas localizado na sede da 
agremiação, e não mais no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas em Brasília. 

Leia mais. 

 

5) LEI Nº 13.903, DE 19 DE 
NOVEMBRO 2019 

 

Esta Lei, publicada no Diário Oficial da União (D.O.U), em 
20 de novembro de 2019, autoriza a criação da empresa 
pública NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A. (“NAV 
Brasil”) e altera as Leis nº 7.783, de 28 de junho de 1989, e 
6.009, de 26 de dezembro de 1973. 
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De acordo com a referida Lei, o Poder Executivo fica 
autorizado a criar, em decorrência da cisão parcial da 
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 
(“Infraero”), a NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A. 
(“NAV Brasil”), empresa pública sob a forma de sociedade 
anônima, com personalidade jurídica de direito privado e 
patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da Defesa, por 
meio do Comando da Aeronáutica. 

 

6) LEI Nº 13.931, DE 10.12.2019 
 

A Lei nº 13.931, de 10.12.2019, altera a Lei nº 10.778, de 
24 de novembro de 2003, para dispor sobre a notificação 
compulsória dos casos de suspeita de violência contra a 
mulher. Nos casos, atendidos em postos de saúde públicos 
ou privados, em que houver indícios ou confirmação de 
violência contra a mulher deverão ser obrigatoriamente 
comunicados à autoridade policial no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas, para as providências cabíveis e para fins 
estatísticos. 

 

7) LEI Nº 13.932, DE 11.12.2019 
 

A Lei nº 13.932, de 11.12.2019, altera a Lei Complementar 
nº 26, de 11 de setembro de 1975, e as Leis nºs 8.036, de 
11 de maio de 1990, 8.019, de 11 de abril de 1990, e 
10.150, de 21 de dezembro de 2000, para instituir a 
modalidade de saque-aniversário no Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) e assegurar o equilíbrio 
econômico-financeiro do Fundo.  

Outrossim,  dispõe sobre a movimentação das contas do 
Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) e 
sobre a devolução de recursos ao Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT), além de alterar disposições sobre as 
dívidas do Fundo de Compensação de Variações Salariais 
(FCVS), e extinguir a cobrança da contribuição de 10% (dez 
por cento) devida pelos empregadores em caso de 
despedida sem justa causa. 

 

8) LEI Nº 13.934, DE 11.12.2019 
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A Lei nº 13.934, de 11.12.2019 regulamenta o contrato 
referido no § 8º do art. 37 da Constituição Federal, 
denominado "contrato de desempenho", no âmbito da 
administração pública federal direta de qualquer dos 
Poderes da União e das autarquias e fundações públicas 
federais.  

Nos termos da legislação, contrato de desempenho é o 
acordo celebrado entre o órgão ou entidade supervisora e 
o órgão ou entidade supervisionada, por meio de seus 
administradores, para o estabelecimento de metas de 
desempenho do supervisionado, com os respectivos 
prazos de execução e indicadores de qualidade, tendo 
como contrapartida a concessão de flexibilidades ou 
autonomias especiais. 

 

9) LEI Nº 13.966, DE 26.12.2019 
 

Em 27.12.2019 foi publicada no D.O.U. a Lei nº 13.966 de 
26.12.2019 que dispõe sobre o sistema de franquias 
empresarial, pelo qual um franqueador autoriza por meio 
de contrato um franqueado a usar marcas e outros objetos 

de propriedade intelectual, sempre associados ao direito 
de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de 
produtos ou serviços e também ao direito de uso de 
métodos e sistemas de implantação e administração de 
negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido 
pelo franqueador, mediante remuneração direta ou 
indireta, sem caracterizar relação de consumo ou vínculo 
empregatício em relação ao franqueado ou a seus 
empregados, ainda que durante o período de treinamento.  

Uma das novidades mais importantes trazidas pela norma 
é a possibilidade de livre indicação de foro pelas partes no 
caso de franquias internacionais. 

A Lei nº 12.966/2019 revoga, ainda, a Lei nº 8.955 de 
15.12.1994, conhecida como Lei de Franquia, entrando em 
vigor após 90 dias da publicação. 

 

10) Vetos derrubados pelo 
Congresso sobre a ANPD 
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A Lei nº 13.853, promulgada em 08.07.2019 e publicada no 
DOU de 20.12.2019, alterou a Lei nº 13.709/2018, para 
dispor sobre a proteção de dados pessoais e para criar a 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). Esses 
dispositivos haviam sido objeto de veto no momento da 
sanção presidencial, mas acabaram sendo restabelecidos 
pelo Congresso Nacional.  

Entre os dispositivos reintegrados à lei, destacam-se os 
três novos tipos de punição aos agentes responsáveis pelo 
tratamento de dados, que agora são nove no total. Além 
disso, as penalidades agora podem ser aplicadas a 
entidades e órgãos públicos sem prejuízo do disposto em 
outras leis. 

 

11) MEDIDA PROVISÓRIA Nº 
910, DE 10.12.2019 

 

A Medida Provisória nº 910, de 10.12.2019, altera a Lei nº 
11.952, de 25 de junho de 2009, que dispõe sobre a 
regularização fundiária das ocupações incidentes em 
terras situadas em áreas da União, a Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, que institui normas para licitações e 
contratos da administração pública, e a Lei nº 6.015, de 31 
de dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros 
públicos. 

A MP simplifica e torna mais ágil o processo de 
regularização fundiária de áreas da União no País. O ato 
beneficiará milhares de agricultores familiares e 
produtores rurais que comprovarem exercer ocupação e 
exploração direta, mansa e pacífica de suas posses, em 
data anterior a 5 de maio de 2014. Para validar a expedição 
dos títulos, a MP exige o cumprimento da legislação 
ambiental. A área pleiteada para regularização não pode 
ser objeto de infração ambiental ou estar sob embargo 
ambiental. 

 

12) DECRETO Nº 10.088, DE 05 
DE NOVEMBRO DE 2019 

 

Este Decreto consolida, por meio de anexos, os atos 
normativos editados pelo Poder Executivo Federal que 
dispõem sobre a promulgação de convenções e 
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recomendações da Organização Internacional do Trabalho 
- OIT ratificadas pela República Federativa do Brasil. O 
Decreto revoga ainda diversos outros. 

Todos os Anexos estão redigidos no Decreto, de acordo 
com a ordem cronológica de promulgação. 

 

13) DECRETO Nº 10.139, DE 
28.11.2019 

 

O Decreto nº 10.139, de 28.11.2019 e publicado no DOU 
de 29.11.2019, dispôs sobre a revisão e a consolidação dos 
atos normativos inferiores a decreto. 

Após a entrada em vigor do Decreto, todos os atos 
normativos inferiores devem ser editados sob a forma de 
portaria, resolução ou instrução normativa, não cabendo 
mais demais denominações, salvo se por exigência legal.  

 

14) DECRETO Nº 10.153, DE 
03.12.2019 

 

O Decreto nº 10.153, de 03.12.2019, dispõe sobre as 
salvaguardas de proteção à identidade dos denunciantes 
de ilícitos e de irregularidades praticados contra a 
administração pública federal direta e indireta e altera o 
Decreto nº 9.492, de 5 de setembro de 2018. 

O Decreto regulamenta como deve ser feito o tratamento 
da informação pessoal, quando se refere ao denunciante 
de boa-fé, por intermédio da pseudonimização (conceito 
trazido pela Lei Geral de Proteção de Dados) — por meio 
do qual o dado pessoal do denunciante perde a 
possibilidade de associação, direta ou indireta, a um 
indivíduo — e pela rastreabilidade sistematizada de todos 
os acessos aos dados pessoais do denunciante, realizados 
pelos agentes públicos. 
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15) DECRETO Nº 10.157, DE 
04.12.2019 

 

O Decreto nº 10.157, de 04.12.2019, institui a Política 
Federal de Estímulo ao Transporte Rodoviário Coletivo 
Interestadual e Internacional de Passageiros. O governo 
federal visa estimular o transporte rodoviário de 
passageiros, interestadual e internacional, objetivando a 
sua ampliação e melhor prestação de serviço.  

A novidade legislativa estabelece, dentre outras medidas, 
a liberdade de preços, de itinerário e de frequência; a livre 
concorrência; e redução do custo regulatório. Ela também 
prevê a especificação de requisitos mínimos para a 
prestação dos serviços de transporte, que deverá se guiar 
exclusivamente em razão da segurança dos passageiros, 
nas vias e nos terminais rodoviários. 

 

16) DECRETO Nº 10.160, DE 
09.12.2019 

 

Em 10.12.2019 foi publicada no D.O.U. e entrou em vigor o 
Decreto nº 10.160 de 09.12.2019 que institui a Política 
Nacional de Governo Aberto e o Comitê Interministerial de 
Governo Aberto, no âmbito do Poder Executivo federal, 
que será operacionalizada por meio de planos de ação 
constituídos por iniciativas, ações, projetos, programas e 
políticas públicas que ampliem a transparência, o acesso à 
informação, a melhoria na prestação de serviços públicos 
e o fortalecimento da integridade.  

O Decreto também revogou o Decreto de 15 de setembro 
de 2011, que instituiu o Plano de Ação Nacional sobre 
Governo Aberto e o Decreto de 12 de março de 2013, que 
alterou o Decreto de 15 de setembro de 2011 e instituiu o 
Plano de Ação Nacional sobre Governo Aberto. 

 

17) DECRETO Nº 10.173, DE 
13.12.2019 

 

Em 16.12.2019 foi publicado no D.O.U. e entrou em vigor 
o Decreto nº 10.173 de 13.12.2019 para alterar o Decreto 
nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996, que regulamenta a Lei 
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nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, que dispõe sobre o 
Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins. 

Com o Decreto, qualquer cidadão pode retirar 
administrativamente o seu nome de empresa aberta de 
forma fraudulenta, sem precisar aguardar decisão judicial. 
Basta procurar a Junta Comercial de seu estado ou do 
Distrito Federal. 

As novas regras alteram a legislação do Registro Público de 
Empresas Mercantis e Atividades Afins e estão inseridas no 
conjunto de ações do Ministério da Economia que 
objetivam uniformizar e desburocratizar o registro de 
empresas.  

 

18) DECRETO Nº 10.178, DE 
18.12.2019 

 

O Decreto Nº 10.178, de 18.12.2019 e publicado no DOU 
em 19.12.2019, regulamentou pontos da Lei nº 
13.874/2019 (popularmente conhecida como “Lei da 
Liberdade Econômica”), dispondo sobre os critérios e 

procedimentos para a classificação de risco de atividade 
econômica e fixando o prazo para aprovação tácita dos 
atos públicos de liberação de atividades. Além disso, 
alterou o Decreto nº 9.094/2017 incluindo elementos na 
Carta de Serviços ao Usuário. 

Com a nova norma, a classificação de risco de uma 
atividade será feita pela autoridade responsável pela 
liberação da atividade, por ato normativo. A classificação 
deverá atender requisitos de: probabilidade de ocorrência 
de eventos danosos; e a extensão, gravidade ou o grau de 
irreparabilidade do impacto causado à sociedade na 
hipótese de ocorrência do evento danoso. 

Vale mencionar, também, que classificações poderão ser 
alteradas mediante requisição do agente e observância de 
certas condições legais e que atividades de risco I e II terão 
tratamentos diferenciados para a sua liberação.  

No que diz respeito à aprovação tácita, destaca-se que essa 
só poderá decorrer de legislação federal e o prazo padrão 
será de 30 dias e, via de regra, não deverão superar 60 dias. 
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19) RESOLUÇÃO ANTT Nº 
5.863, DE 17.12.2019 

 

A Resolução nº 5.863 da ANTT, resolvida em 17.12.2019 e 
publicada no DOU de 19.12.2019, aprovou o Regulamento 
para aplicação da penalidade de impedimento de licitar e 
contratar com a União de que trata o art. 7º da Lei nº 
10.520/2002, e o art. 49 do Decreto nº 10.024/2019. 

A nova norma, em seu anexo, traz as condutas do licitante 
que ensejam a sanção, os critérios a serem observados na 
aplicação das penalidades, as atenuantes e agravantes, 
dentre outras disposições. 

 

20) PORTARIA PGFN Nº 
11.956, DE 27.11.2019 

 

A Portaria nº 11.956, PGFN, de 27 de novembro de 2019, 
que regulamenta a resolução de conflitos entre a 
Administração Tributária Federal e os contribuintes com 
débitos junto à União — que não cometeram fraudes e que 

se enquadrem nas modalidades previstas na MP do 
Contribuinte Legal. 

A transação pretende ainda viabilizar a manutenção da 
empresa e dos empregos por ela gerados, e estimular a 
atividade econômica e garantir recursos para as políticas 
públicas. Existem três modalidades de transação: por 
adesão, por proposta individual do contribuinte e por 
proposta individual da PGFN. 

A legislação vigente veda a transação de débitos de FGTS, 
Simples Nacional, multas qualificadas e criminais. 
Portanto, são passíveis de acordo com desconto apenas os 
débitos inscritos em dívida ativa da União considerados 
irrecuperáveis ou de difícil recuperação — quando a 
situação econômica do devedor não gera capacidade de 
pagamento suficiente para o pagamento integral das suas 
dívidas em prazo de até cinco anos. 

 

21) PORTARIA MJ Nº 681, DE 
05.12.2019 
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Em 06.12.2019, foi publicada no D.O.U. a Portaria nº 681 
de 05.12.2019 para instituir no âmbito do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública, a Rede de Serviços de 
Informações ao Cidadão - Rede SIC, designar a autoridade 
de que trata o art. 40 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro 
de 2011, definir formas de atendimento ao público, e 
revogar a Portaria nº 2.318, de 27 de novembro de 2018, 
do Ministério da Justiça. 

Em síntese, a Rede de Serviços de Informações ao Cidadão 
visa atender e orientar o cidadão quanto ao acesso à 
informação; informar sobre a tramitação de pedidos de 
acesso à informação nos órgãos e nas entidades 
integrantes da estrutura organizacional do Ministério; 
receber e registrar pedidos de acesso à informação; e 
aperfeiçoar a transparência das informações no âmbito do 
Ministério. 

 

22) PORTARIA CGU Nº 3.950, 
DE 13.12.2019 

 

A Portaria CGU Nº 3.950, de 13 de dezembro de 2019 (DOU 
16.12.2019), instituiu no âmbito da Controladoria-Geral da 
União, uma comissão para elaborar a taxonomia do 
fenômeno da corrupção e a sua sistemática de atualização.  

A comissão será competente por estruturar 
hierarquicamente os termos para produção, classificação e 
recuperação de dados e informações sobre a corrupção, 
além de estabelecer as regras de uso dessa estrutura e da 
elaboração de glossário e vocabulário controlado. Por fim, 
poderá propor normas e processos que contribuam para a 
institucionalização dessa taxonomia e sistemática. 

A comissão, formada por representantes de 5 unidades da 
CGU e por um Secretário-Executivo, terá um prazo de 180 
dias para a conclusão dos trabalhos. 

 

23) INSTRUÇÃO NORMATIVA 
RFB Nº 1.914, DE 26.11.2019 

 

A Instrução Normativa RFB nº 1.914, de 26.11.2019 altera 
a Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 
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2018, que dispõe sobre o Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica (CNPJ). As empresas tributadas com base no lucro 
real, presumido ou arbitrado devem apresentar o 
Documento Básico de Entrada obrigatoriamente via DDA 
e-CAC. Para dar mais agilidade à análise de atos relativos 
ao CNPJ (inscrição, alteração, baixa), a equipe de 
atendimento da Receita Federal criou algumas rotinas 
automáticas, que dependem do correto preenchimento 
por parte dos contribuintes/ contadores na hora da 
formalização do pedido via Dossiê Digital a Distância (DDA. 

 

24) INSTRUÇÃO NORMATIVA 
RFB Nº 1.915, DE 27.11.2019 

 

Em 28.11.2019, foi publicada no D.O.U. e entrou em vigor 
a Instrução Normativa RFB Nº 1.915 de 27.11.2019 que 
dispõe sobre a Declaração do Imposto sobre a Renda 
Retido na Fonte relativa ao ano-calendário de 2019 e a 
situações especiais ocorridas em 2020 (Dirf 2020) e sobre 
o Programa Gerador da Dirf 2020 (PGD Dirf 2020). 

 

25) INSTRUÇÃO CVM Nº 616, 
DE 03.12.2019 

 

A Instrução CVM nº 616, de 03.12.2019, altera os arts. 11, 
12, 15 e 34 da Instrução CVM nº 361, de 5 de março de 
2002, assim como, revoga o art. 35 da Instrução. As 
modificações envolveram os seguintes principais temas: i) 
exclusão da vedação à aquisição de quantidade entre 1/3 
e 2/3 das ações em circulação no caso de OPAs por 
aumento de participação; ii) afastamento desta mesma 
vedação para os casos de OPA formulada para saída de 
segmentos especiais de listagem; iii) eliminação da 
possibilidade de interferências compradoras em leilões de 
OPA para aquisição de controle; iv) incorporação à norma 
do entendimento de que, nos casos de unificação de OPA, 
o preço ofertado deve satisfazer simultaneamente os 
requisitos de todas as modalidades de OPA que se 
pretenda reunir; v) flexibilização do regime de publicação 
dos editais de OPA. 
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26) INSTRUÇÃO NORMATIVA 
DREI Nº 071, DE 17.12.2019 

 

A Instrução Normativa DREI nº 071, de 17.12.2019 e 
publicada no DOU de 18.12.2019, revogou a Instrução 
Normativa nº 67/2019 e alterou o Manual de Registro de 
Sociedade Anônima, aprovado pela Instrução Normativa 
DREI nº 38/2017. 

A Instrução Normativa fez alterações nos documentos 
exigidos para a constituição de uma S.A., como a 
necessidade apresentação das folhas do DOU (ou do DOE) 
e do jornal de grande circulação que publicaram o anúncio 
convocatório da assembleia de constituição e das 
preliminares. Ficam dispensadas quando constar da ata a 
presença da totalidade dos acionistas na assembleia. 

 

27) CIRCULAR BACEN Nº 
3.971, DE 04.12.2019 

 

A Circular BACEN nº 3.971, de 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). 

 

 

MERCADO FINANCEIRO, 
MERCADO DE CAPITAIS 

 

1) MEDIDA PROVISÓRIA Nº 902, 
DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019. 

 

Esta Medida Provisória (“MP”) altera a Lei nº 5.895, de 19 
de junho de 1973, que autoriza o Poder Executivo a 
transformar a autarquia Casa da Moeda em empresa 
pública e a Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964, que 
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dispõe sobre o Imposto de Consumo, reorganiza a 
Diretoria de Rendas Internas, a Lei nº 11.488, de 15 de 
junho de 2007, que cria o Regime Especial de Incentivos 
para o Desenvolvimento da Infraestrutura - REIDI, reduz 
para vinte e quatro meses o prazo mínimo para utilização 
dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - 
COFINS decorrentes da aquisição de edificações e amplia o 
prazo para pagamento de impostos e contribuições, e a Lei 
nº 12.995, de 18 de junho de 2014, que prorroga o prazo 
para a destinação de recursos aos Fundos Fiscais de 
Investimentos e altera a legislação tributária federal. 

 

2) MEDIDA PROVISÓRIA Nº 909, 
DE 09.12.2019 

 

Em 09.12.2019 foi publicada no D.O.U. e entrou em vigor a 
Medida Provisória nº 909 de 09.12.2019 para extinguir o 
fundo formado pelas reservas monetárias, aplicadas pelo 
Banco Central do Brasil na intervenção nos mercados de 
câmbio e de títulos, na assistência a instituições 

financeiras, particularmente ao Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico, e em outros fins 
estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional, criado 
pelo art. 12 da Lei nº 5.143, de 20 de outubro de 1966. A 
MP determina que o dinheiro que restar da dedução do 
imposto pelo Banco Central será usado, entre outros fins, 
para o pagamento da dívida pública. 

 

3) DECRETO N° 10.109, DE 07 DE 
NOVEMBRO DE 2019 

 

Este Decreto promulga o Acordo de Cooperação entre a 
República Federativa do Brasil e a Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (“OCDE”), 
celebrado em Paris, em 3 de junho de 2015. 

Em suma, a OCDE e o Brasil irão cooperar nas seguintes 
áreas, incluindo, mas sem limitar-se a: 

- A participação nos diálogos políticos da OCDE nas 
questões globais emergentes; 
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- O apoio, conforme solicitado, ao estabelecimento de 
políticas e à implementação de reformas de políticas 
econômicas, sociais e ambientais, inclusive através de 
monitoramento regular, avaliação e estudos 
comparativos; 

- O aprimoramento de políticas públicas e dos serviços 
públicos, com a identificação de oportunidades e apoio aos 
esforços para promoção de uma boa governança; e 

- A promoção de uma melhor compreensão dos desafios 
políticos relacionados às mudanças estruturais e ao 
crescimento de longo prazo nos países em diferentes níveis 
de desenvolvimento. 

Ademais, estão sujeitos à aprovação do Congresso 
Nacional atos que possam resultar em revisão do referido 
Acordo e ajustes complementares que acarretem encargos 
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, nos 
termos do inciso I do caput do art. 49 da Constituição. 

 

4) DECRETO Nº 10.188, DE 
20.12.2019 

 

O Decreto nº 10.188, de 20.12.2019 e publicado no DOU 
de 24.12.2019, regulamentou a Lei nº 9.796/ 1999, para 
dispor sobre a compensação financeira entre o Regime 
Geral de Previdência Social e os regimes próprios de 
previdência social dos servidores públicos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e entre os 
regimes próprios, na hipótese de contagem recíproca de 
tempo de contribuição para efeito de aposentadoria. 

 

5) RESOLUÇÃO CMN Nº 4.761, DE 
27.11.2019 

 

Em 28.11.2019 foi publicada no D.O.U. e entrou em vigor a 
Resolução CMN nº 4.761 de 27.11.2019 para alterar o 
Anexo II da Resolução nº 4.373, de 29 de setembro de 
2014, que dispõe sobre aplicações de investidor não 
residente no Brasil nos mercados financeiro e de capitais 
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no País e dá outras providências, e revogar o art. 5º do 
Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.373, de 2014. 

 

6) RESOLUÇÃO CMN Nº 4.762, DE 
27.11.2019 

 

Em 28.11.2019 foi publicada no D.O.U. a Resolução CMN 
nº 4.762 de 27.11.2019, entrando em vigor parcialmente 
em 01.04.2020 e 01.06.2020, para alterar a Resolução nº 
4.292, de 20 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a 
portabilidade de operações de crédito e revogar o 
parágrafo único dos arts. 1º e 3º da Resolução nº 4.292, de 
2013. 

 

7) RESOLUÇÃO CMN Nº 4.763, DE 
27.11.2019 

 

Em 28.11.2019 foi publicada no D.O.U. e entrou em vigor a 
Resolução CMN nº 4.763 de 27.11.2019, que dispõe sobre 

a autorização para captação de depósitos de poupança no 
âmbito do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo 
(SBPE) pelas cooperativas de crédito e altera normas sobre 
as instituições integrantes do SBPE, sobre o cumprimento 
da exigibilidade de aplicação dos recursos captados em 
depósitos de poupança e sobre as instituições autorizadas 
a emitir Letra Imobiliária Garantida. Além disso, a nova 
norma altera as Resoluções nº 4.676 de 31.07.2018 e nº 
4.598 de 29.08.2017. 

 

8) RESOLUÇÃO CMN Nº 4.764, DE 
27.11.2019 

 

A Resolução CMN nº 4.764, de 27.11.2019 e publicada no 
DOU de 28.11.2019, alterou a Resolução nº 4.222/2013, 
para ajustar a contribuição adicional das instituições 
associadas ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC). 
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9) RESOLUÇÃO CMN Nº 4.765, DE 
27.11.2019 

 

A Resolução nº 4.765 do CMN, resolvida em 27.11.2019 e 
publicada no DOU de 28.11.2019, dispôs sobre o cheque 
especial concedido por instituições financeiras em conta 
de depósitos à vista titulada por pessoas naturais e por 
microempreendedores individuais (MEI). 

A medida visava reduzir o custo e a regressividade do 
produto cheque especial, já que ele é usado 
majoritariamente por clientes de menor poder aquisitivo e 
educação financeira. Em decorrência das limitações, as 
instituições financeiras mudaram suas políticas de 
contratação do produto. 

 

10) RESOLUÇÃO CMN Nº 
4.770, DE 19.12.2019 

 

A Resolução CMN nº 4.770, de 19.12.2019 e publicada no 
DOU de 23.12.2019, alterou disposições da Resolução nº 

4.192/2013, que dispõe sobre a metodologia para 
apuração do Patrimônio de Referência (PR). 

 

11) RESOLUÇÃO CMN Nº 
4.771, DE 19.12.2019 

 

Em sua Resolução nº 4.771, de 19.12.2019 e publicada no 
DOU de 23.12.2019, o CMN dispôs sobre procedimentos 
para autorização e cancelamento de autorização de 
débitos em conta de depósitos e em conta-salário. 

A medida faz parte da Agenda BC#, dimensões 
Transparência e Competitividade. As novas regras entram 
em vigor em maio de 2020. 

 

12) PORTARIA SCN Nº 24, DE 
31 DE OUTUBRO DE 2019 

 

A Secretaria Nacional do Consumidor (“SCN”), por meio 
desta Portaria, institui o Selo Participação, no âmbito da 
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Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública, a ser conferido aos 
fornecedores que aderirem à plataforma 
consumidor.gov.br. 

A avaliação dos fornecedores com vistas à concessão do 
direito de utilização do selo de que trata o caput deverá 
observar os seguintes critérios: I - Participação na 
plataforma Consumidor.gov.br por período não inferior a 
um ano; e II - Atendimento integral aos compromissos 
firmados por meio do respectivo termo de adesão à 
plataforma Consumidor.gov.br. Parágrafo único. Outros 
critérios poderão ser adotados para avaliação dos 
fornecedores, desde que previamente aprovados pela 
maioria absoluta dos membros do Comitê Gestor do 
Consumidor.gov.br, de que trata o art. 4º do Decreto nº 
8.573, de 2015. 

O Selo Participação terá validade permanente e o seu uso 
indevido caracterizará publicidade enganosa.  

 

13) INSTRUÇÃO CVM Nº 617, 
DE 05.12.2019 

 

Em 05.12.2019, foi aprovada a Instrução CVM nº 617 de 
05.12.2019, publicada no D.O.U. em 06.12.2019 para 
entrar em vigor em 01.07.2020, que dispõe sobre a 
prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do 
terrorismo - PLDFT no âmbito do mercado de valores 
mobiliários. 

A Instrução disciplina o estabelecimento da política de 
prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do 
terrorismo - PLDFT, da avaliação interna de risco e de 
regras, procedimentos e controles internos; a identificação 
e o cadastro de clientes, assim como as diligências 
contínuas visando à coleta de informações suplementares 
e, em especial, à identificação de seus respectivos 
beneficiários finais; o monitoramento, a análise e a 
comunicação das operações e situações mencionadas 
nesta Instrução; o registro de operações e manutenção de 
arquivos; e por fim, a efetivação, no âmbito do mercado de 
valores mobiliários das medidas visando à 
indisponibilidade de bens, direitos e valores em 
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decorrência de resoluções do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas - CSNU e de demandas de cooperação 
jurídica internacional advindas de outras jurisdições em 
conformidade com a legislação nacional vigente, e demais 
previsões legais. 

A nova regra revoga as Instruções nº 301, de 16 de abril de 
1999, 463, de 8 de janeiro de 2008, 506, de 27 de setembro 
de 2011, 523, de 28 de maio de 2012, 534, de 4 de junho 
de 2013 e 553, de 16 de outubro de 2014 e os arts. 9º a 11 
da Instrução CVM nº 505, de 27 de setembro de 2011. 

 

14) CARTA CIRCULAR BACEN 
Nº 3.968, DE 31.10.2019 

 

A Norma altera o regulamento anexo a Circular nº 3.743, 
de 08 de janeiro de 2015, que dispõe sobre 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.  

 

15) CARTA CIRCULAR 
ELETRÔNICA SUSEP/DIR2 Nº 
005, DE 12 DE NOVEMBRO DE 
2019  

 

Em 12 de novembro de 2019, foi publicada no Diário Oficial 
da União (D.O.U), a referida Carta com esclarecimentos 
acerca de cláusula particular dispondo sobre violação de 
leis ou normas de embargos ou sanções econômicas ou 
comerciais. 

De acordo com a Carta:  

- São legítimas as medidas de prevenção pelas seguradoras 
quanto a aspectos de sua atividade que possam tangenciar 
os elementos de prevenção e combate ao terrorismo, 
lavagem de dinheiro ou outros ilícitos correlatos 
combatidos no Brasil ou no exterior. 

- Cumpre à seguradora, por ocasião da subscrição do risco, 
analisar se existem ou não limitações para concessão da 
cobertura. Caso existam, a proposta deverá ser recusada. 

http://www.santosbevilaqua.com.br
http://www.santosbevilaqua.com.br/
http://www.santosbevilaqua.com.br/
http://www.santosbevilaqua.com.br
http://www.santosbevilaqua.com.br/
http://www.santosbevilaqua.com.br/
http://www.santosbevilaqua.com.br
http://www.santosbevilaqua.com.br
http://www.santosbevilaqua.com.br/
http://www.santosbevilaqua.com.br/
http://www.santosbevilaqua.com.br
http://www.santosbevilaqua.com.br/
http://www.santosbevilaqua.com.br/
http://www.santosbevilaqua.com.br/
http://www.santosbevilaqua.com.br
http://www.santosbevilaqua.com.br/
http://www.santosbevilaqua.com.br/
http://www.santosbevilaqua.com.br/
https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/50863/Circ_3968_v1_O.pdf
http://www2.susep.gov.br/bibliotecaweb/docOriginal.aspx?tipo=1&codigo=47251
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- As situações de perda de direitos, riscos excluídos ou 
suspensão do pagamento da indenização, quaisquer que 
sejam, inclusive quando decorrentes de embargos e 
sanções aplicados por organismos internacionais, devem 
estar descritas de forma clara e objetiva, não podendo 
conter referências genéricas. 

- Desde que não ofenda os valores protegidos pelo 
ordenamento jurídico nacional, tais como os princípios da 
ordem econômica elencados no art. 170 da Constituição, a 
política de imposição de embargos e sanções por 
organismo internacional visando o combate ao terrorismo, 
à lavagem de dinheiro ou outros ilícitos correlatos, seja a 
imposição realizada por órgão multilateral, como a ONU, 
ou unilateralmente por algum país/federação, tal como os 
Estados Unidos da América, a União Europeia ou Reino 
Unido, pode motivar a redação de cláusula visando a 
regular, de modo claro e objetivo, a perda de direitos, 
riscos excluídos ou suspensão do pagamento da 
indenização. 

- As situações de perda de direitos por efeito da política de 
imposição de embargos e sanções por organismos 
internacionais somente poderá ocorrer quando houver ato 

doloso do segurado ou de seu representante e nexo causal 
com o evento gerador do sinistro. 

- O fato gerador para efeito de aplicação da cláusula de 
embargos e sanções deverá estar caracterizado no 
momento do sinistro para fins de perda de direito ou risco 
excluído. 

- Caso não esteja prevista em cláusula contratual expressa, 
a imposição de embargos e sanções por organismo 
internacional após a emissão da apólice não implicará, 
automaticamente, na perda de direitos do segurado ou em 
caracterização como risco excluído, podendo a seguradora 
suspender o pagamento da indenização até que haja a 
superação do embargo ou sanção pelo órgão internacional 
que o impôs ou eventual solução judicial, desde que tal 
suspensão esteja prévia e claramente expressa nas 
condições contratuais do seguro. 

- No caso de sanção de indisponibilidade de bens, nos 
termos da Lei nº 13.810, de 8 de março de 2019, caso não 
haja enquadramento do fato em cláusula de risco excluído 
ou perda de direito, a seguradora deverá suspender 
qualquer tipo de pagamento, decorrente do contrato de 
seguro, ao segurado ou ao beneficiário sancionado, 
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seguindo os termos da referida lei. A suspensão do 
pagamento não caracteriza perda de direitos ou risco 
excluído. 

- A possível exposição da seguradora a sanções, proibições 
ou restrições em função de violação de leis ou normas de 
embargo ou sanção econômica ou comercial não configura 
justificativa para estruturação de cláusula em desacordo 
com esta Carta Circular. 

- A utilização de determinada cláusula nos contratos de 
resseguro e/ou retrocessão não configura justificativa para 
estruturação da referida cláusula, em desacordo com esta 
Carta Circular, nos respectivos contratos de seguros pelas 
sociedades seguradoras. 

- A utilização de determinada cláusula nos contratos de 
seguro não exime a sociedade seguradora de avaliar a 
necessidade de se efetuar as comunicações constantes na 
Lei nº 13.810/2019 e na Circular SUSEP que regulamenta a 
Lei nº 9.613/1998. 

Desse modo, as seguradoras que possuírem produto 
contendo cláusula em desacordo com os entendimentos 
descritos acima deverão, no prazo máximo de 30 dias, a 
contar da data de publicação desta Carta Circular, alterar 

seus produtos visando adequar a cláusula em questão aos 
seus termos. 

Ademais, revoga-se a Carta Circular Eletrônica nº 
6/2019/SUSEP/DIR2/CGCOM e a Carta Circular Eletrônica 
4/2019/SUSEP/DIR2. 

A edição dessa Carta, revogando a anterior e, na prática, 
reestabelecendo a possibilidade da inserção de cláusulas 
de embargos e sanções em contratos de seguros, foi 
resultado direto dos esforços da Federação Nacional de 
Empresas Brasileiras de Resseguro - Fenaber, assessorada 
pelo nosso Escritório, e da Confederação Nacional das 
Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, 
Saúde Suplementar e Capitalização. 

 

16) CARTA CIRCULAR BACEN 
Nº 3.989, DE 06.12.2019 

 

Em 09.12.2019 foi publicada no D.O.U. a Carta Circular nº 
3.989 de 06.12.2019 do Banco Central, com entrada em 
vigor para 01.07.2020, para alterar e consolidar os 
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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 nº 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). A Carta Circular também 
revogou a Carta Circular nº 3.694, de 6 de fevereiro de 
2015. 

 

17) CIRCULAR BACEN Nº 
3.969, DE 13 DE NOVEMBRO 
DE 2019 

 

Esta Circular 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. 

 

18) CIRCULAR BACEN Nº 
3.974, DE 18.12.2019 

 

A Circular nº 3.974 do Banco Central, de 18.12.2019 e 
publicada no DOU de 20.12.2019, alterou a Circular nº 
3.885/2018, 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. 

 

19) EDITAL DE AUDIÊNCIA 
PÚBLICA SDM Nº 7/2019 
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A Comissão de Valores Mobiliários - CVM submeteu à 
audiência pública minuta de instrução que fixa escala 
reduzindo, em função do capital social, as porcentagens 
mínimas de participação acionária necessárias à 
propositura da ação derivada contra os administradores 
prevista no § 4º do art. 159 da Lei nº 6.404, de 1976, e à 
propositura de ação de responsabilidade contra sociedade 
controladora prevista no § 1º, "a" do art. 246 da Lei nº 
6.404, de 1976, sem a prestação de caução, conforme 
previsão do art. 291 da Lei n° 6.404, de 1976.  

As sugestões e os comentários devem ser realizados, por 
escrito, até o dia 9 de novembro de 2019 à 
Superintendência de Desenvolvimento de Mercado, 
preferencialmente pelo endereço eletrônico 
audpublicaSDM0719@cvm.gov.br ou para a Rua Sete de 
Setembro, 111, 23º andar, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20050-
901. 

 

 

20) BACEN LANÇA CONSULTA 
PÚBLICA PARA 
REGULAMENTAR NOVO 
SERVIÇO DE ARRANJO DE 
PAGAMENTO. 

 

O Banco Central colocou em Consulta Pública até o dia 14 
de fevereiro a proposta de uma circular que altera o 
Regulamento anexo à Circular nº 3.682/2013, que 
disciplina a modalidade de arranjo de pagamento de 
“saque e aporte” no âmbito do Sistema de Pagamentos 
Brasileiro (SPB).  

Suscintamente, os arranjos de saque e de aporte 
passariam a receber tratamento regulatório idêntico ao 
dispensado às outras modalidades de arranjos de 
pagamentos, com padrões similares de interoperabilidade 
e acesso não discriminatório a serviços e infraestruturas. 

Com essas alterações, espera-se que bancos digitais, 
emissores de moeda eletrônica e mesmo pequenos bancos 
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tradicionais de menor porte possam ampliar a menores 
custos a sua presença física em caixas eletrônicos.  

Tal possibilidade é de grande relevância, já que 60% da 
população brasileira tem preferência pelo uso de dinheiro 
físico, o que sugere uma grande e duradoura demanda por 
serviços de saque e aporte mais acessíveis e disseminados. 

Para mais detalhes, acesse o Edital da Consulta Pública 
75/2019. 

 

21) CVM ABRE AUDIÊNCIA 
PÚBLICA PARA DISCUTIR 
SOBRE CERTIFICADOS DE 
DEPÓSITO DE VALORES 
MOBILIÁRIOS (BDRS) 

 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) colocou em 
audiência pública, em 11/12/2019, minuta de Instrução 
que altera as normas aplicáveis a investimentos em 
certificados de depósito de valores mobiliários (BDRs). A 

minuta abrange quatro temas principais: (i) conceito de 
emissor estrangeiro; (ii) aquisição de BDR Nível I por 
pessoas que não se enquadrem no conceito de investidor 
qualificado; (iii) previsão de emissão de BDR lastreados em 
cotas de fundos de índice negociados no exterior; (iv) 
possibilidade de BDR lastreados em valores mobiliários 
representativos de dívida. “A CVM pretende conferir maior 
flexibilidade a investimentos por meio de BDRs, para que 
investidores brasileiros possam diversificar seus 
portfólios”, afirmou Marcelo Barbosa, Presidente da CVM. 
Manifestações devem ser encaminhadas até 10/2/2020 
para o e-mail audpublicaSDM0819@cvm.gov.br. 

 

SAÚDE 
 

1)  INSTRUÇÃO NORMATIVA – 
DIPRO Nº 057, DE 09.12.2019 
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Em 10.12.2019 foi publicada no D.O.U. e entrou em vigor a 
Instrução Normativa nº 057 de 09.12.2019 da Diretoria de 
Normas e Habilitação dos Produtos - DIPRO da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar – ANS para regulamentar 
a visita técnica de monitoramento econômico-financeiro e 
atuarial dos produtos nas Operadoras de Planos de 
Assistência à Saúde. 

 

2) PARA QUARTA TURMA DO STJ, 
LISTA DE PROCEDIMENTOS 
OBRIGATÓRIOS DA ANS NÃO É 
APENAS EXEMPLIFICATIVA 

 

Os ministros da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) adotaram o entendimento de que o rol de 
procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS), previsto na Resolução 
Normativa nº 428, de 2017, não é meramente 
exemplificativo, tratando-se de um mínimo obrigatório 
para as operadoras de planos de saúde. Com essa posição, 
negaram o recurso (REsp 1733013) de uma segurada que 

pretendia que o plano cobrisse tratamento não incluído na 
lista da agência reguladora. 

A segurada ajuizou ação depois que a operadora não 
liberou o procedimento cifoplastia — indicado pelo médico 
—, mas, sim, a verteroplastia, prevista na resolução da 
ANS. O juízo de primeiro grau determinou a cobertura do 
procedimento prescrito pelo médico, mas o Tribunal de 
Justiça do Paraná reformou a sentença, entendendo que a 
cifoplastia não está prevista no rol da ANS e que a 
verteroplastia, autorizada pela operadora, tem eficácia 
comprovada. 

No STJ, a segurada alegou que o rol da ANS seria apenas 
exemplificativo, uma referência básica, e que o contrato 
não menciona a exclusão do procedimento desejado. 

 

3) CONSULTA PÚBLICA Nº 76 DA 
ANS 

 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) prorrogou 
até 25.01.2020 o prazo para recebimento de contribuições 
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da Consulta Pública nº 76, que trata da Resolução 
Normativa que revisa as regras para celebração de 
contratos entre operadoras de planos de saúde e 
prestadores de serviços.  

A agência também está colhendo sugestões para a criação 
de um canal de comunicação específico destinado à 
intermediação de conflitos sobre temas pertinentes à 
contratualização. 

Para mais informações, acesse o comunicado da ANS. 

 

4) STF ANULA LEI DO RJ QUE 
CRIOU EXIGÊNCIAS DE 
NOTIFICAÇÕES PARA PLANOS 
DE SAÚDE 

 

O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal – STF, em 
sessão de seis dias úteis encerrada em 05.12.2019, através 
do julgamento da ADI 5.173 que terminou por 6 votos a 5, 
declarou inconstitucional Lei Estadual do Rio de Janeiro nº 
6.881/2014 que obrigava as operadoras de planos de 

saúde a notificar os conveniados, prévia e individualmente, 
sobre o descredenciamento de hospitais e médicos. 

A ADI havia sido proposta há cinco anos pela União 
Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde – 
UNIDAS, com base no argumento central de que a norma 
legal fluminense usurpara competência privativa da União 
ao legislar sobre Direito Civil e Comercial, nos termos do 
artigo 22, incisos I e VII da Constituição Federal. 

Prevaleceu o voto do relator, Gilmar Mendes, que foi 
acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, 
Roberto Barroso, Cármen Lúcia, Luiz Fux e Dias Toffoli.  
Ficaram vencidos Edson Fachin, Marco Aurélio, Ricardo 
Lewandowski, Rosa Weber e Celso de Mello. 

Para acessar a notícia completa, clique aqui. 

 

TRIBUTÁRIO 
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1) RESOLUÇÃO CGSR Nº 150, DE 
03.12.2019 

 

Em 06.12.2019 foi publicada no D.O.U. e entrou em vigor a 
Resolução nº 150 do Comitê Gestor do Simples Nacional – 
CGSN para alterar a Resolução nº 140 do CGSN de 
22.05.2018, que dispõe sobre o Regime Especial Unificado 
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples 
Nacional). 

Dentre várias alterações, destacamos a fixação do prazo de 
60 dias para ingressar no Simples Nacional; antes o prazo 
era de 180 de dias. Com esta alteração, depois de efetuar 
a inscrição no CNPJ, a ME ou a EPP  a empresa deverá, para 
formalizar a opção pelo Simples Nacional, observar o prazo 
de até 30 (trinta) dias, contado do último deferimento de 
inscrição, seja ela a municipal ou, caso exigível, a estadual, 
desde que não ultrapasse 60 (sessenta) dias da data de 
abertura constante do CNPJ.  

 

2)  ATO DECLARATÓRIO 
INTERPRETATIVO RFB Nº 005, 
DE 17.12.2019 

 

O Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 005, declarado 
em 17.12.2019 e publicado no DOU de 20.12.2019, dispôs 
sobre a tributação dos rendimentos auferidos por 
investidor estrangeiro no País. 

Sob o novo diploma, o investimento terá sua origem 
determinada de acordo com a jurisdição do investidor 
direto no País para fins de aplicação do regime especial de 
tributação previsto nos arts. 88 e 89 da Instrução 
Normativa nº 1.585/2015, também da Receita Federal. 

A Instrução Normativa alterada estabelece tratamento 
tributário distinto para investidores residentes ou 
domiciliados no exterior, com raras exceções. A nova regra 
não se aplica, contudo, em casos de dolo, fraude ou 
simulação. 

O entendimento é o de que, com a edição do Ato 
Declaratório Interpretativo, haja uma redução das 
autuações feitas pelo Fisco contra fundos de investimento. 
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3) INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 
Nº 1.916, DE 18.12.2019 

 

A Instrução Normativa RFB nº 1.916, de 18.12.2019 e 
publicada no DOU de 20.12.2019, incluiu o art. 69-A na 
Instrução Normativa RFB nº 1.585/2015, que dispõe sobre 
o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos e 
ganhos líquidos auferidos nos mercados financeiro e de 

capitais. Destaca-se que o novo dispositivo retirou do rol 
de isenção do art. 66 as ações adquiridas a partir da data 
da realização da oferta pública subsequente por 
companhia emissora que não mais atenda aos comandos 
descritos nos arts. 66 a 69. Retirou, inclusive as ações 
adquiridas por meio do exercício do direito de preferência 
do acionista, conforme previsto na Lei nº 6.404/1976, ou 
por meio de ações recebidas em bonificação até 
31.12.2023 
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SÓCIOS DO ESCRITÓRIO E RESPECTIVAS ÁREAS
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