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SEGUROS E PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR ABERTA  

 

1) DPVAT – CONTINUAÇÃO DA 
SÉRIE DE EVENTOS 

Dias Toffoli restabelece eficácia de resolução do 
CNSP sobre o DPVAT (STF) 

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), 

ministro Dias Toffoli, atuando na função de plantonista 

durante o recesso da corte constitucional, cassou a 

própria liminar, datada do dia 31 de dezembro, que 

suspendia os efeitos da Resolução CNSP nº 

378/2019. 

A reconsideração teve base na argumentação da 

AGU de que houve corte de R$20,301 milhões no 

orçamento de despesas do Consórcio DPVAT e de 

que os valores disponíveis atualmente no fundo 

administrado pelo consórcio seriam suficientes para 

cobrir as obrigações do Seguro DPVAT. 

Leia a decisão na íntegra. 

Preço do Seguro DPVAT – Decisão do Presidente 
do STF restabelece Resolução CNSP nº 378/2019 

Tendo em vista a decisão do presidente do STF que 

restabeleceu a Resolução CNSP nº 378/2019, a 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP 

fixou o preço do seguro DPVAT em valores irrisórios. 

Serão emitidos novos boletos e devolvidos valores já 

cobrados em excesso. 

Clique aqui para acessar a Carta Circular nº 1/2020 

emitida pela SUSEP. 

 

2) CIRCULAR SUSEP Nº 596, DE 
16.01.2020 

 

Em 17.01.2020 foi publicada e entrou em vigor a 

Circular SUSEP nº 596 de 16.01.2020 para dispor 

sobre a criação de contas para registro da operação 

DPVAT. 

A alteração incluiu algumas subcontas no plano de 

contas constante no Anexo X da Circular SUSEP nº 

517 de 30.07.2015. 
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3) STJ reavalia a legalidade de 
cláusula de reajuste em 
contratos coletivos de seguro 
de vida 

 

A 3ª Turma do STJ reviu, no julgamento do Recurso 

Especial nº 1.816.750, seu entendimento quanto à 

legalidade da cláusula que prevê o reajuste do prêmio 

por faixa etária nos contratos de seguro de vida em 

grupo. 

Em seu voto, o relator Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino concluiu que a o seguro de vida, por ser 

eminentemente patrimonial, não pode se equiparar ao 

plano/seguro de saúde. Deste modo, a aplicação, por 

analogia, da regra do art. 15 da Lei 9.656/1998, não é 

válida. 

Dessa forma, a Turma passa a ter a mesma posição 

da Quarta Turma, unificando os entendimentos da 

sessão de direito privado do STJ, composto pelas 

duas turmas. 

 

4) FENACOR e SUSEP e MP 
905/19 

 

Desde a edição da Medida Provisória (MP) 905/19, a 

FENACOR e os SINCOR vêm se articulando em 

defesa dos interesses dos corretores de seguro e 

contra a revogação da Lei 4.594/64, que regulava a a 

profissão no Brasil. 

As instituições realizaram trabalhos na frente jurídica, 

com a proposição de uma ADI (pelo Solidariedade); 

na frente política, com a abordagem de 

parlamentares; e na frente institucional, incluindo 

várias reuniões com a SUSEP e com Rogério 

Marinho, secretário especial de Previdência e 

Trabalho. 

Para mais informações, consulte a notícia completa. 

Aparentemente em resposta a isso, a SUSEP criou 

um canal de FAQ responsável por responder 

perguntas de profissionais e consumidores acerca da 

desburocratização da atividade de corretagem, bem 
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como sobre a sua autorregulação e entidades 

certificadoras. 

Para consultar o FAQ, clique aqui. Caso não encontre 

a resposta para a sua dúvida, envie por este 

formulário. 

 

5) SUSEP coloca em consulta 
pública normas e 
procedimentos para 
certificação de intermediários 
nas operações de compra de 
seguro 

 

A SUSEP colocou em consulta pública medidas que 

avançam no processo de desburocratização das 

corretagens e de outras intermediações em 

operações de seguro no Brasil. 

As propostas, que ficarão disponíveis até dia 

13.03.2020, estabelecem normas para certificação 

técnica de intermediários e para definição e 

regulamentação das entidades certificadoras. 

 

6) EDITAL DE CONSULTA PÚBLICA 
SUSEP Nº 001, DE 17.01.2020 

 

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros 

Privados - Susep decidiu colocar em consulta pública 

minuta de Resolução do Conselho Nacional de 

Seguros Privados - CNSP que dispõe sobre as 

entidades autorreguladoras do mercado de 

corretagem de seguros, de capitalização e de 

previdência complementar aberta. 

A minuta de norma replica parte das regras que 

existiam antes da revogação da Lei nº 4.594/1964 

pela Medida Provisória 905/2019. 

Os interessados poderão encaminhar, em até 30 

(trinta) dias corridos, a partir da data de publicação 

deste edital, seus comentários e sugestões, por meio 

de mensagem eletrônica dirigida ao endereço 

cgrat.rj@susep.gov.br, devendo ser utilizado o 

quadro padronizado específico, disponível na página 
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da Susep na Internet (http://susep.gov.br/menu/atos-

normativos/normas-em-consulta-publica). 

 

PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR 

FECHADA 
 

1) RESOLUÇÃO CNPC Nº 035, DE 
20.12.2019 

 

A Resolução CNPC nº 35/2019, publicada no DOU de 

26.02.2020, dispôs sobre a estrutura organizacional 

das entidades fechadas de previdência complementar 

(EFPC). 

Além disso, a Resolução resolveu também sobre o 

processo de autorização de planos de benefícios 

sujeitos à Lei Complementar nº 108/2001. 

 

2) RESOLUÇÃO CNPC Nº 034, DE 
04.12.2019 

 

A Resolução CNPC nº 034, de 04.12.2019, publicada 

em 22.02.2020, altera a Resolução CGPC nº 08, de 

19 de fevereiro de 2004, que dispõe sobre normas 

procedimentais para a formalização de processos de 

estatutos, regulamentos de plano de benefícios, 

convênios de adesão e suas alterações.  

 

3) RESOLUÇÃO CNPC Nº 033, DE 
04.12.2019 

 

Em 22.01.2020 foi publicada e entrou em vigor a 

Resolução CNPC nº 033 de 04.12.2019 para alterar a 

Resolução MPS/CNPC nº 19, de 30 de março de 

2015, que dispõe sobre os processos de certificação, 

habilitação e qualificação no âmbito das entidades 

fechadas de previdência complementar, e revogar o 

anexo da Resolução CNPC nº 19 de 30.03.2015. 
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4) RESOLUÇÃO CNPC Nº 032, DE 
04.12.2019 

 

Em 22.01.2020 foi publicada e entrou em vigor a 

Resolução CNPC nº 032 de 04.12.2019 para dispor 

sobre os procedimentos a serem observados pelas 

entidades fechadas de previdência complementar na 

divulgação de informações aos participantes e 

assistidos dos planos de benefícios de caráter 

previdenciário que administram. 

 

5) PREVIC publica guia de 
melhores práticas de 
contabilidade e atuária 

 

A Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar (Previc) publicou as atualizações do 

Guia de Melhores Práticas Contábeis e de Auditoria e 

do Guia de Melhores Práticas Atuariais. Os guias 

foram ajustados de modo a contemplar as recentes 

alterações normativas, abrangendo Resoluções do 

Conselho Nacional de Previdência Complementar – 

CNPC e Instruções da própria Previc que tratam de 

assuntos atuariais e contábeis. 

O guia atuarial traz como principais novidades uma 

seção específica abordando os estudos técnicos de 

aderência de hipóteses atuariais, bem como 

orientações adicionais para o tratamento de planos 

com déficit a equacionar ou superávit a destinar. 

Já o guia contábil aborda as melhores práticas no que 

concerne às provisões ativas e passivas, além de 

oferecer um referencial de melhores práticas de 

comitê de auditoria e auditorias interna, independente 

e de patrocinador, de forma a estimular a excelência 

na gestão e controle dos riscos inerentes à 

administração de planos de benefícios. 

 

DIVERSOS 
 

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/
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/01/2020&jornal=515&pagina=18
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1) MEDIDA PROVISÓRIA Nº 919, 
DE 30.01.2020 

 

A MP nº 919/2020, publicada no DOU de 31.01.2020, 

dispôs sobre o valor do salário mínimo a vigorar a 

partir de 1º de fevereiro de 2020. 

Com a nova medida, o salário mínimo passa a ser de 

R$ 1.045. A MP revogou uma medida anterior, de 

dezembro, que havia corrigido o índice abaixo da 

inflação (R$998, valor de 2019, para R$1.039). 

Com isso, restaura-se, informalmente, a política de 

ganho real vigente desde o lançamento do Plano 

Real, que não havia sido observada em 2019. 

 

2) DECRETO Nº 10.246, DE 
18.02.2020 

 

O Decreto nº 10.246/2020, publicado no DOU de 

19.02.2020, instituiu o Programa Brasil Mais e dispôs 

sobre o Comitê de Orientação Estratégica do 

Programa. 

O Programa tem o objetivo de aumentar a 

produtividade de pequenas e médias empresas por 

meio de práticas extensionistas. 

Será coordenado pela Secretaria Especial de 

Produtividade, Emprego e Competitividade do 

Ministério da Economia (Sepec/ME) com gestão da 

Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial 

(ABDI) e execução do Sebrae e do Senai. 

 

3) DECRETO Nº 10.245, DE 
18.02.2020 

 

O Decreto nº 10.245/2020, publicado no DOU de 

19.02.2020, dispôs sobre o Conselho do Programa de 

Parcerias de Investimentos. 

O decreto tem o intuito de atualizar o funcionamento 

do órgão após a transferência do PPI da Casa Civil 

para o Ministério da Economia. 

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/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv919.htm
http://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-10.246-de-18-de-fevereiro-de-2020-244044484
http://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-10.245-de-18-de-fevereiro-de-2020-244044663


 7  
 

 

INFORMATIVO JANEIRO/FEVEREIRO 20 | Santos Bevilaqua Advogados                     VOLTAR AO SUMÁRIO 

     

 

A norma formalizou o Ministro da Economia Paulo 

Guedes como presidente do Conselho, bem como a 

participação de Roberto Campos Neto, presidente do 

Bacen, nas deliberações que tratarem da 

desestatização de instituições financeiras. 

 

4) DECRETO Nº 10.223, DE 
05.02.2020 

 

O Decreto nº 10.223/2020, publicado no DOU de 

06.02.2020, revogou 300 decretos, parcial ou 

totalmente. O mais antigo havia sido sancionado em 

1969, mas a grande maioria são das décadas de 

1990, 2000 e 2010. 

 

5) DECRETO Nº 10.222, DE 
05.02.2020 

 

O Presidente da República, por meio do Decreto nº 

10.222/2020, publicado no DOU de 06.02.2020, 

aprovou a Estratégia Nacional de Segurança 

Cibernética (E-Ciber). 

A E-Ciber será observada no ciclo estratégico 

2020/2023 e visa fortalecer a governança cibernética 

brasileira, por meio da uniformização de modelos de 

governança, do aprimoramento do arcabouço jurídico 

e do fomento de soluções inovadoras e de parcerias 

de cooperação nacionais e internacionais. 

O decreto consolida uma preocupação com 

segurança cibernética iniciada em 2015, mostrando 

uma maior maturidade do governo brasileiro em 

relação ao tema. 

 

6) DECRETO Nº 10.219, DE 
30.01.2020 

 

Em 31.01.2020 foi publicado o Decreto nº 10.219 de 

30.01.2020, entrando em vigor em 01.02.2020 para 

alterar o Decreto nº 10.178, de 18 de dezembro 2019, 

que regulamenta dispositivos da Lei nº 13.874, de 20 

de setembro de 2019, para dispor sobre os critérios e 

os procedimentos para a classificação de risco de 
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atividade econômica e para fixar o prazo para 

aprovação tácita. 

Dessa forma, com o novo Decreto, fica revogado o 

parágrafo único do art. 1º do Decreto nº 10.178/2019, 

e ficam alterados os seguintes dispositivos da mesma 

norma: art. 1º, §1º, §2º, §3º, art. 3º, §2º, ar.t 10, §3º e 

§5º, art. 12, §3º, art. 18-A e art. 21. 

 

7) DECRETO Nº 10.209, DE 
22.01.2020 

 

O Decreto nº 10.209, de 22.01.2020, dispõe sobre a 

requisição de informações e documentos e sobre o 

compartilhamento de informações protegidas pelo 

sigilo fiscal. Através do Decreto, a Controladoria-Geral 

da União (CGU) recebeu autorização de acesso à 

dados sigilosos no Ministério da Economia para o 

desempenho de suas atividades.  

Também foi autorizado que o órgão publique no Portal 

da Transparência do Governo Federal as notas fiscais 

eletrônicas dos gastos efetuados por órgãos e 

entidades da administração pública federal. De 

acordo com o texto, a CGU terá acesso ao Ambiente 

Nacional da Nota Fiscal Eletrônica, que é documento 

público. 

 

8) DECRETO Nº 10.201, DE 
15.01.2020 

 

O Decreto nº 10.201/2020 regulamentou dispositivos 

da Lei nº 9.469/1997, para fixar os valores de alçada 

para a autorização de acordos ou transações 

celebradas por pessoa jurídica de direito público 

federal e por empresas públicas federais, para 

prevenir ou terminar litígios, inclusive os judiciais. 

O Decreto permite que a AGU celebre acordos de até 

R$50 milhões, sem que haja prévio aval do Poder 

Executivo Federal. Com isso, o órgão ganha 

autonomia e celeridade em suas decisões. 
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9) DECRETO Nº 10.197, DE 
02.01.2020 

 

O Decreto nº 10.197/2020 alterou o Decreto nº 

8.573/15, estabelecendo a plataforma 

Consumidor.gov.br como meio administrativo oficial 

para a autocomposição em controvérsias 

consumeristas. 

Órgãos que possuam suas próprias plataformas de 

solução de conflitos deverão adotar o novo sítio até 

31 de dezembro de 2020, ressalvados os órgãos que 

tenham canais cuja escala e especificidade 

justifiquem a continuidade de seu funcionamento. 

Atualmente, o site conta com quase 2 milhões de 

usuários, 611 empresas e uma taxa de solução de 

litígio de 80%. O tempo médio de resposta é de sete 

dias e para utilizar a plataforma é preciso se 

cadastrar. 

Embora a plataforma em si implique no risco de atrair 

para o estado uma atividade de conciliação que 

deveria ser gerida no âmbito privado, a iniciativa 

especifica objeto do Decreto (unificação de 

plataformas) é louvável, por simplificar a estrutura 

estatal de que trata. 

 

10) PORTARIA AGU/PGF Nº 024 DE 
17.01.2020 

 

Em 22.01.2020 foi publicada e entrou em vigor a 

Portaria AGU/PGF nº 024 de 17.01.2020 para alterar 

a Portaria PGF nº 201, de 28 de março de 2013, e 

subdelegar a competência para autorizar a 

celebração de Termo de Ajustamento de Conduta, 

judicial ou extrajudicial, em que as autarquias e 

fundações públicas federais figurem como 

compromitente, na forma prevista no art. 4-A da Lei nº 

9.469, de 10 de julho de 1997, na forma que 

especifica e outras providências. 
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11) CNseg lança Guia sobre Lei 
Geral de Proteção de Dados 
(LGPD) 

 

A Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) 

lançou, no fim de dezembro, o Guia de Boas Práticas 

do Mercado Segurador Brasileiro sobre Proteção de 

Dados Pessoais.  

A pretensão da confederação é a de que o guia seja 

um importante instrumento de apoio às empresas do 

setor de seguros na fase de implementação de 

medidas para conformidade com a LGPD, que entra 

em vigor no dia 16 de agosto de 2020. 

Além disso, a publicação tem como objetivo também 

a consolidação de uma cultura de compliance de 

dados no setor de seguros. 

 

MERCADO FINANCEIRO, 
MERCADO DE CAPITAIS 

 

1) Lei nº 13.974/2020 - Conselho 
de Controle das Atividades 
Financeiras (Coaf)  

 

Sancionada a Lei nº 13.974/2020, no dia 07.01.2020, 

que transferiu o Conselho de Controle das Atividades 

Financeiras (Coaf) do Ministério da Economia para o 

Banco Central. 

A Lei, oriunda da MP nº 893/2019, sofreu alterações 

em sua passagem pelo Congresso. Caíram as 

disposições sobre a mudança de nome do órgão e a 

transformação do Plenário, órgão colegiado, em 

Conselho Deliberativo. 

Além disso, o Legislativo suprimiu do texto a previsão 

de que o Coaf produziria informações para o combate 

ao financiamento do terrorismo. 
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2) RESOLUÇÃO CMN Nº 4.778, DE 
29.01.2020 

 

A Resolução CMN nº 4.778, de 29.01.2020, admite o 

cumprimento da exigibilidade de crédito rural dos 

Recursos Obrigatórios (MCR 6-2) com operações de 

investimento realizadas com beneficiários do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (Pronaf), contratadas de 1º de fevereiro a 30 

de junho de 2020. 

 

3) RESOLUÇÃO CMN Nº 4.777, DE 
29.01.2020 

 

A Resolução CMN nº 4.777, de 29.01.2020, altera a 

Resolução nº 2.723, de 31 de maio de 2000, que 

estabelece normas, condições e procedimentos para 

a instalação de dependências, no exterior, e para a 

participação societária, direta ou indireta, no País e no 

exterior, por parte de instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 

Central do Brasil; e revoga o § 2º do art. 9º do 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 no País. 

Com a alteração, devem ser comunicados ao Banco 

Central do Brasil, no prazo máximo de trinta dias, 

contados da data da respectiva ocorrência, os 

seguintes atos: I - início e encerramento de atividades 

de dependência localizada no exterior; II - reduções 

de recursos alocados no capital de dependência 

localizada no exterior; III - aumento de capital por 

incorporação de reservas de dependência localizada 

no exterior e de instituição financeira ou assemelhada 

objeto de participação societária, direta ou indireta, no 

exterior; IV - redução de capital de instituição 

financeira ou assemelhada objeto de participação 

societária, direta ou indireta, no exterior; V - redução 

da posição relativa no capital de instituição financeira 

ou assemelhada objeto de participação societária, 

direta ou indireta, no exterior; e VI - aumento de 

capital por incorporação de reservas, alienação, total 

ou parcial, e redução de capital e da posição relativa 
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no capital de instituição não financeira objeto de 

participação societária, direta ou indireta, no exterior. 

 

4) RESOLUÇÃO CMN Nº 4.776, DE 
29.01.2020 

 

A Resolução CMN nº 4.776, de 29.01.2020, dispõe 

sobre os critérios gerais para elaboração e divulgação 

de demonstrações financeiras consolidadas pelas 

instituições financeiras e demais instituições 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 

As instituições constituídas sob a forma de companhia 

aberta ou que sejam líderes de conglomerado 

prudencial enquadrado no Segmento 1 (S1), no 

Segmento 2 (S2) ou no Segmento 3 (S3), conforme a 

regulamentação vigente, devem elaborar 

demonstrações financeiras anuais consolidadas 

adotando o padrão contábil internacional, de acordo 

com os pronunciamentos emitidos pelo International 

Accounting Standards Board (IASB), traduzidos para 

a língua portuguesa por entidade brasileira 

credenciada pela International Financial Reporting 

Standards Foundation (IFRS Foundation). 

Nesse sentido, as demonstrações financeiras de que 

trata a Resolução devem ser divulgadas na Central de 

Demonstrações Financeiras do Sistema Financeiro 

Nacional, no endereço eletrônico oficial do Banco 

Central do Brasil na internet. 

 

5) RESOLUÇÃO CMN Nº 4.775, DE 
29.01.2020 

 

A Resolução CMN nº 4.775, de 29.01.2020, altera a 

Resolução nº 3.427, de 21 de dezembro de 2006, 

para definir a atualização do Plano Bienal de 

Supervisão da Comissão de Valores Mobiliários.  

A política agora deve ser adotada na supervisão da 

estrutura e funcionamento do mercado de valores 

mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários, 

bem como na orientação geral de suas atividades 

finalísticas, deve contemplar uma abordagem 

baseada em risco, na forma estabelecida no art. 2º da 

Resolução. 
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6) CIRCULAR BACEN Nº 3.985, DE 
18.02.2020 

 

A Circular BACEN nº 3.985/2020, publicada no DOU 

de 19.02.2020, estabeleceu as disposições 

relacionadas às modalidades e aos critérios de 

participação no arranjo de pagamentos instantâneos 

e no Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) e 

aos critérios de acesso direto ao Diretório de 

Identificadores de Contas Transacionais (DICT). 

Destacam-se: i) a vedação à participação na 

modalidade direta às instituições de pagamento que 

não possuam autorização do Bacen para 

funcionamento; e ii) a vedação à participação na 

modalidade indireta aos bancos comerciais, aos 

bancos múltiplos com carteira comercial, às caixas 

econômicas e às câmaras e prestadores de serviços 

de compensação e de liquidação. 

 

7) CIRCULAR BACEN Nº 3.981, DE 
06.02.2020 

 

A Circular BACEN nº 3.981/2020, publicada no DOU 

de 10.02.2020, dispôs sobre a prestação de 

informações no extrato da conta de depósitos com 

contrato de cheque especial de titularidade de pessoa 

natural ou de microempreendedor individual (MEI). 

Com a nova norma, as instituições financeiras 

deverão destacar, na contratação do cheque especial 

por pessoa natural ou MEI: 

I - o limite de crédito contratado; II - o saldo devedor 

do cheque especial na data do fornecimento do 

extrato; III - os valores do cheque especial utilizados 

diariamente, no período corrente de apuração dos 

juros; IV - o valor e a forma de apuração da eventual 

tarifa cobrada pela disponibilização do limite de 

crédito; V - a taxa de juros remuneratória efetiva ao 

mês; e VI - o valor dos juros acumulado no período 

de apuração, até a data do fornecimento do extrato, 

destacando eventual dedução realizada em 

decorrência da cobrança da tarifa pela 

disponibilização do limite. 
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Caso a instituição financeira não pratique a cobrança 

de tarifa pelo produto, as novas regras serão exigidas 

apenas a partir de 01.11.2020. 

 

8) CIRCULAR BACEN Nº 3.980, DE 
30.01.2020 

 

A Circular BACEN nº 3.980/2020, publicada no DOU 

de 31.01.2020, alterou os Regulamentos anexos às 

Circulares nº 3.057/ 2001; nº 3.682/2013; e nº 

3.743/2015, quanto à comunicação de alterações não 

sujeitas à autorização prévia, em regulamentos de 

infraestruturas do mercado financeiro e de arranjos de 

pagamento. 

Estabeleceu, também, a obrigatoriedade de 

autorização prévia para a inclusão de novo ativo 

financeiro no rol de ativos financeiros elegíveis para 

registro e para depósito centralizado, pelos sistemas 

autorizados no âmbito da Circular nº 3.743/2015 

Por fim, revogou a Circular nº 3.875/2018, que 

estabelece prazos a serem observados no âmbito dos 

processos relativos aos pedidos de autorização 

relacionados ao funcionamento de administradoras 

de consórcios e de instituições de pagamento. 

 

9) CIRCULAR BACEN Nº 3.979, DE 
30.01.2020 

 

A Circular BACEN nº 3.979, de 30.01.2020, dispõe 

sobre a constituição e a atualização da base de dados 

de risco operacional e a remessa ao Banco Central do 

Brasil de informações relativas a eventos de risco 

operacional. 

 

10) CIRCULAR BACEN Nº 3.978, DE 
23.01.2020 - Prevenção à 
lavagem de dinheiro 

 

O Banco Central publicou a Circular nº 3.978/2020, 

que aprimora a regulamentação que trata da política, 

dos procedimentos e dos controles internos a serem 

adotados pelas instituições reguladas na prevenção 
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da utilização do sistema financeiro para a prática dos 

crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e 

valores e de financiamento do terrorismo. 

Os aprimoramentos na regulamentação buscam dar 

maior eficiência e efetividade aos procedimentos 

adotados na prevenção à lavagem de dinheiro e ao 

financiamento do terrorismo (PLDFT), ampliando a 

adoção de abordagem com base no risco, que prevê 

a aplicação de controles reforçados para as situações 

de maior risco e de controles simplificados nas 

situações de menor risco.  

Foram aprimorados, ainda, os procedimentos 

destinados a conhecer os clientes, que devem 

compreender a identificação, a qualificação e a 

classificação do cliente, por meio da coleta, 

verificação e validação de informações, compatíveis 

com o perfil de risco, com a natureza da relação de 

negócio, com a política de PLDFT e com a avaliação 

interna de risco da instituição.   

Os procedimentos de qualificação de clientes devem 

incluir também a verificação da condição do cliente 

como Pessoa Exposta Politicamente (PEP), bem 

como de seus representantes, familiares ou estreitos 

colaboradores. 

Com relação à obrigatoriedade de registro de 

operações, a regulamentação abrange todos os 

produtos e serviços oferecidos pela instituição, 

independentemente do valor da operação. Esses 

registros deverão conter informações que permitam 

identificar as partes envolvidas na operação, inclusive 

a origem e o destino dos recursos, no caso de 

operações relativas a pagamentos, recebimentos e 

transferências de recursos, por meio de qualquer 

instrumento.  

No que diz respeito às comunicações de operações 

suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades 

Financeiras (Coaf), foram definidos prazos 

específicos para as etapas de monitoramento, 

seleção, análise e comunicação, o que possibilitará 

maior eficácia na utilização dessas informações nos 

trabalhos de inteligência financeira. 

A nova regulamentação prevê, ainda, a 

obrigatoriedade de as instituições implementarem 

procedimentos destinados a conhecer seus 

funcionários, parceiros e prestadores de serviços 

terceirizados, incluindo procedimentos de 

identificação e qualificação.  
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Tendo em vista a necessidade de as instituições 

reguladas se adequarem às novas exigências, a 

Circular nº 3.978 entrará em vigor em 1º de julho de 

2020. 

 

11) CIRCULAR BACEN Nº 3.977, DE 
22.01.2020 

 

A Circular BACEN nº 3.977, de 22.01.2020, dispõe 

sobre o reconhecimento da participação de pessoas 

naturais ou jurídicas residentes ou domiciliadas no 

exterior no capital de instituições financeiras com 

sede no país como de interesse do governo brasileiro.  

O Decreto nº 10.029, de 26.09.29, já havia transferido 

para o Banco Central do Brasil a competência para 

reconhecer como de interesse do Governo Brasileiro 

(i) a instalação no Brasil de novas agências de 

instituições financeiras domiciliadas no exterior; e (ii) 

o aumento do percentual de participação estrangeira 

no capital de instituições financeiras nacionais. 

 

12) CIRCULAR BACEN Nº 3.976, DE 
22.01.2020 

 

A Circular BACEN Nº 3.976, de 22.01.2020, altera as 

Circulares nºs. 3.644, de 4 de março de 2013, 3.748, 

de 27 de fevereiro de 2015, 3.809, de 25 de agosto de 

2016, e 3.904, de 6 de junho de 2018, relativas ao 

procedimento para cálculo do requerimento de capital 

das exposições sujeitas a risco de crédito e à 

metodologia de apuração da Razão de Alavancagem. 

 

13) CARTA CIRCULAR BACEN Nº 
4.002, DE 30.01.2020 

 

A Carta Circular Bacen º 4.002/2020, publicada no 

DOU de 03.02.2020, estabeleceu a forma de 

prestação de informações de arranjos de pagamento 

não integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro 

(SPB). 

As seguintes informações devem ser atualizadas 

anualmente perante o Bacen, tendo como data-limite 
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de envio o último dia útil do primeiro trimestre do ano 

e como data-base o último dia útil do ano calendário 

anterior: 

I - dados cadastrais com identificação de diretor do 

instituidor de arranjo, ou pessoa responsável pelo 

atendimento às demandas do Banco Central do 

Brasil relacionadas a questões concernentes ao 

arranjo, endereço para correspondência, telefone e 

endereço eletrônico; 

II - o propósito, a modalidade de relacionamento e a 

abrangência territorial do arranjo, na forma do 

disposto, respectivamente, nos arts. 8º, 9º e 10 do 

Regulamento anexo à Circular nº 3.682, de 2013; 

III - a descrição resumida das características do 

instrumento de pagamento emitido no âmbito do 

arranjo; e 

IV - estatísticas de: a) valor total das transações de 

pagamento; e b) quantidade de transações. 

 

14) CARTA CIRCULAR BACEN Nº 
4.001, DE 29.01.2020 

 

A Carta Circular BACEN nº 4.001, de 29.01.2020, 

surge em decorrência das novas disposições 

previstas na Circular 3.978/2020. O Banco Central 

divulga nova e extensa relação de operações e 

situações que podem configurar indícios de 

ocorrência dos crimes de "lavagem" ou ocultação de 

bens, direitos e valores, e de financiamento ao 

terrorismo, passíveis de comunicação ao Coaf 

(Conselho de Controle de Atividades Financeiras). 

A Carta Circular n° 4.001 somente entra em vigor em 

01.07.2020, quando fica revogada a Carta Circular 

n°3.542. 

 

15) INSTRUÇÃO CVM Nº 619, DE 
06.02.2020 

 

A Instrução CVM nº 619/2020, publicada no DOU de 

07.02.2020, alterou e revogou dispositivos da 

Instrução CVM nº 592/2017. 

Com as alterações, a norma passa a prever a 

admissão de consultores de valores mobiliários não 

domiciliados no Brasil. Deste modo, foi eliminada uma 
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barreira a entrada de novos participantes, ampliando-

se a oferta de serviços de consultoria sem que se 

comprometa a higidez do mercado. 

A medida tem origem no interesse do Brasil de aderir 

aos Códigos de Liberalização emitidos pela OCDE. A 

Instrução entra em vigor em 01.06.2020. 

 

16) INSTRUÇÃO CVM Nº 618, DE 
28.01.2020 

 

A instrução, publicada no DOU de 29.01.2020, alterou 

o prazo de entrada em vigor de dispositivos da 

Instrução CVM nº 612/2019, que alterava normas e 

procedimentos a serem observados nas operações 

realizadas com valores mobiliários em mercados 

regulamentados de valores mobiliários. 

O art. 5º desta última passou a vigorar com a seguinte 

redação: 

“Art. 5º Esta Instrução entra em vigor em 1º de 

setembro de 2020, com exceção: 

I - da nova redação dada ao § 1º do art. 25 da 

Instrução CVM nº 505, de 27 de setembro de 2011, 

que passa a se aplicar a partir de 2 de março de 

2020; e 

II - da nova redação dada aos §§ 5º a 8º do art. 4º da 

Instrução CVM nº 505, de 27 de setembro de 2011, 

que passa a se aplicar a partir de 4 de maio de 2020.” 

(NR)” 

 

17) Prorrogada audiência pública 
sobre novas regras para os 
mercados organizados 
(INSTRUÇÃO CVM 461). 

 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) prorroga, 

até o dia 28/4/2020, o prazo para recebimento de 

sugestões e comentários da Audiência Pública SDM 

09/2019.  

A Comissão de Valores Mobiliários – CVM submete à 

audiência pública, nos termos do art. 8º, § 3º, I, da Lei 
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nº 6.385, de 1976, as seguintes minutas de novas 

instruções: 

a) Minuta A, que pretende substituir a Instrução CVM 

461 introduzindo novas disposições na 

regulamentação sobre o funcionamento dos 

mercados regulamentados de valores mobiliários e 

sobre a constituição, organização e funcionamento 

das entidades administradoras de mercado 

organizado; 

b) Minuta B, que dispõe sobre a constituição, a 

organização e o funcionamento da autorregulação 

unificada dos mercados organizados e das 

infraestruturas de mercado financeiro atuantes no 

mercado de valores mobiliários 1; e 

c) Minuta C, que, principalmente, altera a Instrução 

CVM 505 para dispor sobre a execução de ordens no 

interesse do cliente em contexto de concorrência 

entre ambientes de negociação (best execution). As 

observações podem ser enviadas até 28/4/2020 para 

o e-mail audpublicaSDM0919@cvm.gov.br ou 

encaminhe o documento ao endereço: Rua Sete de 

Setembro, 111 - 23º andar - Centro - Rio de Janeiro -

RJ. 

 

SAÚDE 
 

1) LEI Nº 13.979, DE 06.02.2020 
 

Foi publicada, no DOU de 07.02.2020, a Lei nº 

13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus 

responsável pelo surto de 2019. 

Dentre outros pontos, a Lei prevê o isolamento para 

os portadores do vírus, bem como a quarentena para 

os suspeitos de contaminação. Os isolados receberão 

tratamento gratuito e terão garantido o direito de 

informação sobre seu estado de saúde. 

Além disso, a lei permite que, em caso de 

necessidade, o fechamento da fronteira por qualquer 

via e a autorização excepcional e temporária da 

entrada de produtos sem registro na ANVISA.  
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A norma teve tramitação acelerada no Congresso em 

decorrência do fato do Brasil não ter, até então, 

previsão normativa para uma quarentena sanitária e 

pelos avanços dos casos de infecções pelo Covid-19 

no mundo. 

 

2) DECRETO Nº 10.236, DE 
11.02.2020 

 

O decreto, publicado no DOU de 12.02.2020, aprovou 

o Regimento Interno do Conselho de Saúde 

Suplementar. 

Com o regimento, na prática, reinstitui-se o Consu, 

órgão deliberativo vinculado ao Ministério da Saúde e 

se reduz a autonomia da ANS. 

Revogou-se, com a norma, o Decreto nº 4.044/2001. 

 

3) DECRETO Nº 10.212, DE 
30.01.2020 

 

Em 30 de janeiro de 2020 foi publicada e entrou em 

vigor o Decreto nº 10.212, de 30.01.2020, para 

promulgar o texto revisado do Regulamento Sanitário 

Internacional (2005), acordado na 58ª Assembleia 

Geral da Organização Mundial de Saúde, em 23 de 

maio de 2005. O Regulamento traz também uma série 

de anexos. 

A importância do Regulamento advém da 

necessidade de revisar e atualizar o Regulamento 

Sanitário Internacional, contidas nas resoluções 

WHA48.7 sobre a revisão e atualização do 

Regulamento Sanitário Internacional, WHA54.14 

sobre a segurança mundial em saúde: alerta e 

resposta frente a epidemias, WHA55.16 sobre a 

resposta mundial em saúde diante de ocorrência 

natural, liberação acidental ou uso deliberado de 

agentes químicos e biológicos ou de materiais 

radionucleares que afetem a saúde, WHA56.28 sobre 

a revisão do Regulamento Sanitário Internacional, e 

WHA56.29 sobre a síndrome respiratória aguda grave 

(SARS), com vistas a responder à necessidade de 

garantir a saúde pública mundial.  

Também, em vista da importância do papel da OMS 

no alerta mundial de surtos e na resposta a eventos 
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de saúde pública, em conformidade com seu 

mandato, e para acentuar a importância do 

Regulamento Sanitário Internacional como o 

instrumento chave mundial de proteção contra a 

propagação internacional de doenças. 

 

4) STJ realiza audiência pública para 
tratar de reenquadramento de 
mensalidade de planos de saúde 
em razão de faixa etária 

 

Em 10 de fevereiro de 2020, o Superior Tribunal de 

Justiça – STJ – realizou Audiência Pública para 

debater o Tema 1.016 dos recursos repetitivos, que 

versa sobre o reenquadramento de mensalidade de 

planos de saúde em razão da faixa etária. 

O evento teve o objetivo de subsidiar os ministros da 

Segunda Seção para o julgamento do Recurso 

Especial 1.715.798, cuja controvérsia diz respeito à 

validade da cláusula contratual de plano de saúde 

coletivo que prevê reajuste por faixa etária, além do 

ônus da prova da base atuarial do reajuste. 

Dentre as exposições, destacam-se as feitas pelas 

entidades representativas das operadoras de planos 

de saúde e pela OAB-RJ, no sentido de que se 

aplique ao caso o entendimento firmado pelo STJ em 

2016, quando julgou o Tema 952 dos recursos 

repetitivos. 

Para mais informações, acesse o site do STJ. 

 

TRIBUTÁRIO 
 

1) INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 
Nº 1.925, DE 19.02.2020 

 

Foi publicada, no DOU de 20.02.2020, a Instrução 

Normativa RFB nº 1.925/2020, que alterou a Instrução 

Normativa RFB nº 1.700/2017, que dispõe sobre a 

determinação e o pagamento do imposto sobre a 
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renda e da contribuição social sobre o lucro líquido 

das pessoas jurídicas e disciplina o tratamento 

tributário da Contribuição para o PIS/Pasep e da 

Cofins no que se refere às alterações introduzidas 

pela Lei nº 12.973/2014. 

As alterações foram feitas no art. 30 da Instrução de 

2017, que passou a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 30. [...] II - 15% (quinze por cento), exceto no 

período compreendido entre 1º de outubro de 2015 e 

31 de dezembro de 2018, no qual vigorará a alíquota 

de 17% (dezessete por cento), no caso de 

cooperativas de crédito; III – [...] e) demais pessoas 

jurídicas; e IV - 20% (vinte por cento), exceto no 

período compreendido entre 1º de janeiro de 2020 e 

29 de fevereiro de 2020, no qual vigorará a alíquota 

de 15% (quinze por cento), nos casos de bancos de 

qualquer espécie e de agências de fomento. 

Além disso, a alínea “b”” do inciso I do caput do 

referido artigo foi revogada. 

 

2) INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 
Nº 1.924, DE 19.02.2020 

 

Foi publicada, no DOU de 20.02.2020, a Instrução 

Normativa RFB nº 1.924/2020, que dispôs sobre a 

apresentação da Declaração de Ajuste Anual do 

Imposto sobre a Renda da Pessoa Física referente ao 

exercício de 2020, ano calendário de 2019, pela 

pessoa física residente no Brasil. 

Dentre as principais alterações, destacam-se: i) o fim 

do desconto de gastos patronais com empregados 

domésticos (criado em 2006 e válido até 2019); ii) o 

pré-preenchimento automático da Declaração de 

Ajuste Anual para quem tem certificado digital; iii) a 

definição do calendário de restituições, com cinco 

lotes mensais, a partir de maio. 
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