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SEGUROS E PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR ABERTA  

 

1) CIRCULAR SUSEP Nº 609, DE 
29.06.2020 

 

A Circular SUSEP nº 609, de 29.06.2020 alterou a Circular 

Susep nº 515, de 3 de julho de 2015. Dessa forma, o §2º do 

art. 1º da Circular passa a ter a seguinte redação: “As 

tábuas biométricas de que trata a presente Circular terão 

início de vigência em 01/07/2015 e término de vigência em 

30/06/2021”. 

 

2) CIRCULAR SUSEP Nº 610, DE 
07.07.2020 

 

A Circular SUSEP nº 610, de 07 de julho de 2020 alterou a 

Circular SUSEP nº 601, de 13 de abril de 2020, que dispõe 

sobre as condições para o registro das operações de seguro 

garantia em sistemas de registro homologados e 

administrados por entidades registradoras credenciadas 

pela Susep. 

A princípio, a Circular SUSEP nº 601/2020 entraria em vigor 

em 03.08.2020. Com a alteração, o artigo 8º da Circular 

SUSEP nº 601/2020 passou a determinar que a Circular 

entrará em vigor em 03.11.2020. 

 

3) CARTA CIRCULAR ELETRÔNICA 
SUSEP/DIR2 Nº 001, DE 
01/07/2020 

 

A Carta Circular Eletrônica SUSEP/DIR2 nº 001, de 

01/07/2020 dispõe sobre a Resolução CNSP nº 382/2020. 

Na Carta, a SUSEP informa que, com base no art. 15 da 

Resolução CNSP nº 382/2020 e suas competências legais, 

exercerá as atividades de supervisão de conduta 
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relacionadas à referida norma apenas com caráter 

educativo e de orientação, sem caráter punitivo, até 31 de 

dezembro de 2020. 

O art. 15 da Resolução estabelece que a SUSEP está 

autorizada a editar regulamentação e a adotar as medidas 

julgadas necessárias à execução do disposto na norma. 

Assim, verifica-se que o art. 15 da Resolução não deu 

competência para a SUSEP não cumprir a Resolução, 

somente para fazer cumprir. Ademais, a Carta Circular é 

instrumento de interpretação da norma, não uma norma 

propriamente dita. De qualquer modo, esses são 

problemas técnicos que não afastam a justa presunção de 

legalidade da Carta Circular pelas supervisionadas. 

 

4) CARTA CIRCULAR ELETRÔNICA 
SUSEP Nº 006, DE 28.07.2020 

 

A Carta Circular Eletrônica SUSEP nº 006, de 28 de julho de 

2020 foi publicada no DOU e entrou em vigor em 

29.07.2020 para esclarecer que, considerando que a 

Medida Provisória n° 928/2020 perdeu sua eficácia em 

21.07.2020, referente aos prazos processuais dos 

processos administrativos sancionadores que tramitam no 

âmbito da SUSEP, tanto os que já estavam em curso 

quando da publicação da Medida Provisória, como aqueles 

que teriam se iniciado durante a sua vigência, serão 

restituídos integralmente aos interessados, e começarão a 

contar a partir do dia seguinte à data de publicação desta 

Carta-Circular no Diário Oficial da União, ou seja, dia 

30.07.2020. 

Interessante notar que a Carta Circular foi além do que 

determinava a Medida Provisória, que se referia à 

suspensão (e não interrupção) dos prazos. 

Por fim, a SUSEP estabelece que o protocolo dos 

documentos deve continuar sendo realizado por meio 

eletrônico. 
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5) SUSEP ANUNCIA 
REGISTRADORAS 
CREDENCIADAS PARA OPERAR 
O SISTEMA DE REGISTRO DE 
OPERAÇÕES 

 

A SUSEP anuncia que três registradoras, B3, CERC e CSD  já 

estão credenciadas para operar o Sistema de Registro de 

Operações (SRO), constituído para o mercado de seguros 

com o objetivo de aumentar a transparência, a eficiência e 

a segurança no registro das operações de seguros, 

previdência complementar aberta, resseguros e 

capitalização.  

Em 09.07.2020 teve início o processo para a elaboração da 

convenção que definirá a interoperabilidade entre 

registradoras. 

Para as seguradoras que estiverem com seus registros no 

SRO, a SUSEP comunica que os quadros do FIP Q14A, Q14B, 

Q14C, Q14D, Q64A, Q74A e Q100 poderão ser desativados 

tão logo se confirme o registro. Novos desligamentos do 

FIP serão anunciados conforme as migrações forem sendo 

efetuadas. 

O modelo de implementação desenhado com o setor será 

feito em fases e deve estar completo em 3 anos, com o 

ramo de Seguros Garantia integrando o sistema a partir do 

início de novembro. 

Para mais informações, clique aqui. 

 

6) INSTRUÇÃO SUSEP Nº 115, DE 
03 DE JULHO DE 2020 

 

A Instrução SUSEP nº 115, de 3 de julho de 2020 

estabeleceu os procedimentos para a reconfiguração do 

Módulo de Consulta Pública do Sei/Susep de forma a 

possibilitar que qualquer interessado com acesso à 

internet possa consultar documentos públicos que 

integrem processos públicos neste Sistema. 

Dessa forma, qualquer interessado poderá consultar, por 

tempo indeterminado, processos e documentos de caráter 

público que não possuam nenhum tipo de restrição legal 
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de acesso, imprimir ou gerar versões em formato PDF dos 

respectivos arquivos. 

 

7) EDITAL DE CONSULTA PÚBLICA 
SUSEP Nº 014, DE 10.07.2020 

 

A SUSEP colocou em consulta pública minuta de Resolução 

do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP que 

dispõe sobre o ressegurador local cujo propósito exclusivo 

é a aceitação de riscos, por meio de operações de 

resseguro ou retrocessão, e seu financiamento via emissão 

de dívida vinculada a riscos de (res)seguros. 

Trata-se de norma que viabiliza o financiamento por meio 

de emissão de títulos vinculados a riscos de (res)seguros 

(ILS – Insurance Linked Securities).  

Pela minuta, nas operações de ILS, já amplamente 

utilizadas no cenário internacional, a transferência de risco 

se dá de uma cedente para um ressegurador local de 

propósito específico (RPE), que financiará a retenção deste 

risco por meio de emissão de dívida vinculada a riscos de 

(res)seguros. 

 

8) EDITAL DE CONSULTA PÚBLICA 
SUSEP Nº 015, DE 20.07.2020 

 

A SUSEP colocou em consulta pública minuta de norma que 

altera a Circular SUSEP nº 517, de 30 de julho de 2015. 

A norma tem como objetivo inserir uma a Seção III - Do 

Relatório do Auditor Independente sobre as 

Demonstrações Financeiras e os arts. 242-A e 242-B no 

Capítulo III do Título III da Circular Susep nº 517/2015 

tratando sobre o relatório do auditor independente acerca 

das demonstrações financeiras das empresas 

supervisionadas. 

 

9) EDITAL DE CONSULTA PÚBLICA 
SUSEP Nº 016, DE 21.07.2020 
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A SUSEP decidiu colocar em consulta pública minuta de 

norma que altera diversas circulares que tratam dos 

seguros de danos (ver exposição de motivos). 

Trata-se da melhor e mais importante mudança das regras 

que tratam da estrutura dos seguros de danos 

comercializados no mercado brasileiro de seguros nas 

últimas décadas. A relevância dessa mudança, embora 

tenha se dado somente no nível infralegal, só se compara, 

no âmbito da estrutura dos produtos, à abertura do 

mercado de resseguros. 

A grande novidade é a não incidência dessas regras, mais 

detalhadas e protetivas, no caso dos seguros de grandes 

riscos (que obviamente continuam sujeitos às regras legais 

do Código Civil e outras) atende a uma demanda antiga do 

setor, especialmente na medida em que a economia 

brasileira tornou-se mais complexa e que o mercado de 

resseguro aberto ampliou exponencialmente a 

possibilidade de oferecimento de produtos mais 

sofisticados no mercado brasileiro. 

De qualquer modo, há a manutenção de algumas regras e 

há também novas regras, algumas passíveis de 

melhoramento, como a que atribui às seguradoras, de 

forma genérica, a responsabilidade pelas ações de seus 

intermediários. Talvez a solução, nesse caso, seja limitar 

essa responsabilidade aos casos em que o seguro tenha 

sido contratado, já que, antes disso, na fase pré-contratual 

(que pode implicar em responsabilidades) e na 

possibilidade de aceitação tácita de riscos, pode não ser o 

caso sequer de o intermediário poder ser tratado como 

sendo “da seguradora”. 

O importante agora, e parece que estamos nesse caminho, 

é que as regras aplicáveis a grandes riscos efetivamente 

estabeleçam um ambiente favorável à inovação e à oferta 

de produtos mais sofisticados e em linha com as melhores 

práticas de mercados desenvolvidos. 

Os interessados poderão encaminhar, em até 50 

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

deste edital, seus comentários e sugestões, por meio de 

mensagem eletrônica dirigida ao endereço 

comas.rj@susep.gov.br, devendo ser utilizado o quadro 

padronizado específico, disponível na página da SUSEP na 

Internet (http://susep.gov.br/menu/atos-

normativos/normas-em-consulta-publica). 
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10) ABERTURA DE INSCRIÇÕES 
PARA SANDBOX 
REGULATÓRIO 

 

As inscrições dos projetos de inovação interessados em 

participar do Sandbox Regulatório no setor de seguros se 

iniciaram em 20.07.2020 e permanecerão abertas até 

19.08.2020, conforme o Edital Eletrônico nº 2/2020/SUSEP 

publicado em 19.06.2020. As regras para inscrição, 

participação e listagem completa dos documentos 

solicitados pela SUSEP estão detalhadamente descritos no 

Edital, e demais informações também podem ser obtidas 

pelo próprio site da Autarquia. 

As inscrições serão realizadas pelo site da SUSEP através 

deste formulário. 

 

11) STJ altera entendimento 
sobre prazo prescricional para 
restituição das contribuições 
destinadas à previdência 
privada 

 

Recentemente o Superior Tribunal de Justiça finalizou o 

julgamento do REsp nº 1803627, recurso representativo de 

controvérsia, interposto visando a devida interpretação 

acerca do prazo prescricional para restituição de 

contribuições vertidas ao plano de previdência 

complementar denominado "Plano 4819", cuja ilegalidade 

foi reconhecida judicialmente. 

O STJ vinha se posicionando no sentido de aplicar a 

prescrição trienal, aplicável ao enriquecimento sem causa, 

para a restituição de contribuições de plano de previdência 

complementar cuja ilegalidade foi reconhecida 

judicialmente em outros julgamentos. 

No julgamento, a 3ª Turma do STJ fixou o prazo 

prescricional de 10 (dez) anos para restituição de 
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contribuições de plano de previdência complementar cuja 

ilegalidade tenha sido reconhecida judicialmente, sob 

fundamento de que o caso não se trata de enriquecimento 

sem causa. Para consultar o processo, clique aqui. 

Dessa forma, tratando-se de restituição de contribuições 

de plano de previdência complementar cuja ilegalidade foi 

reconhecida judicialmente, o prazo prescricional aplicável 

é o prazo geral de 10 (dez) anos contados do 

reconhecimento judicial da ilegalidade do plano (art. 205, 

caput, CC). 

Importante salientar que, ainda que a decisão não tenha 

se dado em sede de recurso repetitivo e não seja 

vinculante, trata-se de mudança que merece atenção das 

entidades de previdência complementar. 

 

DIVERSOS 
 

1) LEI Nº 14.026, de 15.07.2020 
 

A Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020 foi publicada no 

DOU e entrou em vigor em 16.07.2020 para atualizar o 

marco legal do saneamento básico e altera a Lei nº 

9.984/2000, para atribuir à Agência Nacional de Águas e 

Saneamento Básico - ANA competência para editar normas 

de referência sobre o serviço de saneamento, a Lei nº 

10.768/2003, para alterar o nome e as atribuições do cargo 

de Especialista em Recursos Hídricos, a Lei nº 11.107/2005, 

para vedar a prestação por contrato de programa dos 

serviços públicos de que trata o art. 175 da Constituição 

Federal, a Lei nº 11.445/2007, para aprimorar as condições 

estruturais do saneamento básico no País, a Lei nº 

12.305/2010, para tratar dos prazos para a disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos, a Lei nº 

13.089/2015 (Estatuto da Metrópole), para estender seu 

âmbito de aplicação às microrregiões, e a Lei nº 

13.529/2017, para autorizar a União a participar de fundo 

com a finalidade exclusiva de financiar serviços técnicos 

especializados. 

Por fim, foram revogados os seguintes dispositivos: § 2º do 

art. 4º da Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000; § 1º (antigo 

parágrafo único) do art. 3º da Lei nº 10.768, de 19 de 

novembro de 2003; os seguintes dispositivos da Lei nº 
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11.107, de 6 de abril de 2005: o § 1º do art. 12; o § 6º do 

art. 13; os seguintes dispositivos da Lei nº 11.445, de 5 de 

janeiro de 2007: os §§ 1º e 2º do art. 10; os arts. 14, 15 e 

16; os incisos I e II do caput do art. 21; o inciso I do caput 

do art. 31; o inciso I do caput do art. 35; os seguintes 

dispositivos da Lei nº 13.529, de 4 de dezembro de 2017: o 

parágrafo único do art. 1º; o § 3º do art. 4º. 

 

2) LEI Nº 14.027, DE 20.07.2020 
 

A Lei nº 14.027, de 20 de julho de 2020 alterou a Lei nº 

5.768, de 20 de dezembro de 1971 e estabeleceu regras 

acerca da distribuição gratuita de prêmios mediante 

sorteio, vale-brinde, concurso ou operação assemelhada, 

realizada por concessionárias ou permissionárias de 

serviço de radiodifusão ou por organizações da sociedade 

civil. 

Foram acrescentados os artigos 1º-A, 1º-B e 13-A e 

alterados os artigos 1º, 2 º e 4º, todos da Lei nº 

5.768/1971. Além disso, a Lei revogou o inciso III do caput 

do art. 84-B da Lei nº 13.019/2014. 

Por fim, a Lei determinou a convalidação das autorizações 

concedidas à concessionária ou permissionária de serviço 

de radiodifusão a partir de 02.03.2020 até a publicação 

desta lei. 

 

3) LEI Nº 14.030, de 28.07.2020 
 

A Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020 dispôs sobre as 

assembleias e as reuniões de sociedades anônimas, de 

sociedades limitadas, de sociedades cooperativas e de 

entidades de representação do cooperativismo durante o 

exercício de 2020; alterar as Leis nºs 5.764/1971, 6.404/ 

1976, e 10.406/2002 (Código Civil); além de dar outras 

providências. Em suma, a lei flexibiliza as assembleias e 

reuniões das sociedades no ano de 2020. 

 

4) DECRETO Nº 10.411, DE 
30.06.2020 
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O Decreto nº 10.411 de 30.06.2020 regulamenta a análise 

de impacto regulatório - AIR, de que tratam o art. 5º da Lei 

nº 13.874/19 e o art. 6º da Lei nº 13.848/2019, e dispõe 

sobre o seu conteúdo, os quesitos mínimos a serem objeto 

de exame, as hipóteses em que será obrigatória e as 

hipóteses em que poderá ser dispensada. 

A AIR, quando tornada realidade na rotina da produção 

normativa brasileira, significará evolução significativa na 

construção de um ambiente regulatório mais adequado. 

 

5) DECRETO Nº 10.420, DE 
07.07.2020 

 

O Decreto nº 10.420, de 07 de julho de 2020 alterou o 

Decreto nº 9.191, de 1º de novembro de 2017, que 

estabelece as normas e as diretrizes para elaboração, 

redação, alteração, consolidação e encaminhamento de 

propostas de atos normativos ao Presidente da República 

pelos Ministros de Estado. Além disso, o Decreto revoga os 

arts. 23 e 53 e o Capítulo VII do Decreto nº 9.191/2017. 

 

6) DECRETO Nº 10.424, DE 
15.07.2020 

 

O Decreto nº 10.424, de 15 de julho de 2020 foi publicado 

no DOU e entrou em vigor em 16.07.2020 para determinar 

a suspensão da permissão do emprego do fogo de que 

trata o Decreto nº 2.661/1998, no território nacional pelo 

prazo de 120 dias. 

 

7) DECRETO Nº 10.425, DE 
16.07.2020 

 

O Decreto nº 10.425, de 16 de julho de 2020 dispõe sobre 

o Conselho de Participação em Fundos Garantidores de 

Risco de Crédito para Micro, Pequenas e Médias Empresas 

e sobre o Conselho de Participação em Operações de 

Crédito Educativo, que tem a finalidade de orientar a 

atuação da União nas assembleias de cotistas dos Fundos 
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 10  
 

 

INFORMATIVO MARÇO 2020 | Santos Bevilaqua Advogados                     VOLTAR AO SUMÁRIO 

     

 

Garantidores de Risco de Crédito para Micro, Pequenas e 

Médias Empresas. 

Por fim, foram revogados o Decreto nº 9.976/2019 e o 

Decreto nº 10.280/2020. 

 

8) DECRETO Nº 10.427, DE 
16.07.2020 

 

O Decreto nº 10.427, de 16 de julho de 2020 dispôs sobre 

a qualificação de empreendimento público federal do 

setor aeroportuário no âmbito do Programa de Parcerias 

de Investimentos - PPI, para fins de relicitação. 

Assim, fica qualificado, no âmbito do Programa de 

Parcerias de Investimentos da Presidência da República - 

PPI, o empreendimento público federal do setor 

aeroportuário denominado Aeroporto Internacional de 

Viracopos, localizado no Município de Campinas, Estado de 

São Paulo, para fins de relicitação, desde que firmado 

Termo Aditivo ao Contrato de Concessão no prazo de 90 

dias. 

Ainda, O Ministério da Infraestrutura submeterá ao 

Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos a 

avaliação quanto à possibilidade de transferência das 

dívidas adquiridas pela atual concessionária junto aos 

financiadores para a nova concessionária, no prazo de 90 

dias. 

 

9) DECRETO Nº 10.437, DE 
22.07.2020 

 

O Decreto nº 10.437, de 22 de julho de 2020 alterou o 

Decreto nº 10.139/2019, que dispõe sobre a revisão e a 

consolidação dos atos normativos inferiores a decreto, e o 

Decreto nº 9.215/2017, que dispõe sobre a publicação do 

Diário Oficial da União. 

Por fim, foram revogados os seguintes dispositivos: do 

Decreto nº 10.139/2019: o parágrafo único do art. 2º; o 

parágrafo único do art. 15; e o art. 20; e do Decreto nº 

9.215/2017: o parágrafo único do art. 11. 
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10) PORTARIA ADVOCACIA 
GERAL DA UNIÃO - AGU Nº 
249, DE 08.07.2020 

 

A Portaria AGU nº 249, de 08 de julho de 2020 

regulamentou a transação por proposta individual dos 

créditos administrados pela Procuradoria-Geral Federal e 

dos créditos cuja cobrança compete à Procuradoria-Geral 

da União. 

A regulamentação terá como finalidade a resolução de 

litígios administrativos ou judiciais e abrangerá apenas os 

créditos consolidados de pessoas físicas ou jurídicas 

classificados como irrecuperáveis ou de difícil 

recuperação, a critério da autoridade administrativa 

competente, desde que inexistam indícios de 

esvaziamento patrimonial fraudulento. 

Trata-se de medida apresentada pelo Governo Federal 

visando estimular o desenvolvimento de uma boa relação 

entre os contribuintes e o Fisco. 

 

11) PORTARIA ADVOCACIA 
GERAL DA UNIÃO – AGU / 
PROCURADORIA GERAL DA 
UNIÃO - PGU Nº 014, DE 
13.07.2020 

 

A Portaria AGU/PGU nº 014, de 13 de julho de 2020 

regulamentou o procedimento para a transação por 

proposta individual do devedor dos créditos cuja cobrança 

compete à Procuradoria-Geral da União, nos termos da Lei 

nº 13.988, de 14 de abril de 2020, e da Portaria AGU nº 

249, de 8 de julho de 2020. 

 

12) INSTRUÇÃO NORMATIVA 
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 
RFB Nº 1.963, DE 03.07.2020 

 

A Instrução Normativa RFC nº 1.963, de 03 de julho de 

2020 alterou a Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de 
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dezembro de 2018, que dispõe sobre o Cadastro Nacional 

da Pessoa Jurídica (CNPJ). Assim, o Anexo III da Instrução 

Normativa RFB nº 1.863, de 2018, foi substituído pelo 

Anexo I desta Instrução Normativa. 

 

13) INSTRUÇÃO NORMATIVA 
PREVIC Nº 029, DE 21.07.2020 

 

A Instrução Normativa PREVIC nº 029, de 21 de julho de 

2020 estabeleceu procedimentos para o reconhecimento 

de instituição autônoma certificadora, denominada 

Certificadora, e respectivos certificados. As Certificadora 

devem adaptar seus certificados até 01 de janeiro de 2021. 

Por fim, ficam revogados os artigos 2º ao 9º da Instrução 

Previc nº 13, de 28 de junho de 2019. 

 

MERCADO FINANCEIRO, 
MERCADO DE CAPITAIS 

 

1) DECRETO Nº 10.414, DE 
02.07.2020 

 

O Decreto nº 10.414, de 02 de julho de 2020 alterou o 

Decreto nº 6.306/2007, que regulamenta o Imposto sobre 

Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a 

Títulos ou Valores Mobiliários – IOF. 

O Decreto reduz a zero, temporariamente, as alíquotas do 

IOF em determinadas operações contratadas no período 

entre 03.04.2020 e 02.10.2020. 
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2) RESOLUÇÃO CONSELHO 
MONETÁRIO NACIONAL - CMN 
Nº 4.817, DE 29.05.2020 

 

A Resolução CMN nº 4.817, de 29.05.2020 dispôs sobre os 

critérios para mensuração e reconhecimento contábeis de 

investimentos em coligadas, controladas e controladas em 

conjunto mantidos por instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 

Brasil. 

Além disso, a Resolução determina uma série de 

documentos que devem ser mantidos pelas instituições 

pelo prazo mínimo de cinco anos. 

Por fim, a Resolução revoga: a Resolução nº 3.619, de 30 

de setembro de 2008; a Resolução nº 3.620, de 30 de 

setembro de 2008; os seguintes dispositivos da Resolução 

nº 4.524, de 29 de setembro de 2016: os incisos I e II do 

art. 1º; o inciso I do parágrafo único do art. 1º; os arts. 5º, 

6º e 7º; o art. 9º; e o inciso I do art. 10;  e a Circular nº 

3.017, de 6 de dezembro de 2000. 

 

3) RESOLUÇÃO CONSELHO 
MONETÁRIO NACIONAL - CMN 
Nº 4.818, DE 29.05.2020 

 

A Resolução CMN nº 4.818, de 29.05.2020 consolidou os 

critérios gerais para elaboração e divulgação de 

demonstrações financeiras individuais e consolidadas 

pelas instituições financeiras e demais instituições 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 

Além disso, determina que o Banco Central do Brasil fica 

autorizado a baixar as normas e adotar as medidas julgadas 

necessárias à execução do disposto nesta Resolução. 

Por fim, a Resolução revoga: a Resolução nº 3.973, de 26 

de maio de 2011; a Resolução nº 4.636, de 22 de fevereiro 

de 2018; a Resolução nº 4.740, de 29 de agosto de 2019; 

os arts. 1º a 13 da Resolução nº 4.720, de 30 de maio de 

2019; e os arts. 1º a 9º da Resolução nº 4.776, de 29 de 

janeiro de 2020. 
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4) RESOLUÇÃO CONSELHO 
MONETÁRIO NACIONAL - CMN 
Nº 4.819, DE 29.05.2020 

 

A Resolução CMN nº 4.819, de 29.05.2020 alterou a 

Resolução nº 4.676, de 31 de julho de 2018, que dispõe 

sobre as condições gerais e os critérios para contratação 

de financiamento imobiliário pelas instituições financeiras 

e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 

Central do Brasil e disciplina o direcionamento dos 

recursos captados em depósitos de poupança. 

Com a nova Resolução, o artigo 25-A da Resolução nº 

4.676, de 31 de julho de 2018 para a vigorar com a seguinte 

redação: "Art. 25-A. A liberação dos recursos relativos aos 

financiamentos imobiliários contratados até 30 de 

setembro de 2020 poderá ser efetuada, a critério das 

instituições financeiras e demais instituições autorizadas a 

funcionar pelo Banco Central do Brasil, após a prenotação 

do título constitutivo da garantia no Registro de Imóveis 

competente. 

Parágrafo único. Na hipótese de a faculdade de que trata o 

caput ser exercida, não se aplicará o disposto no art. 9º 

desta Resolução." (NR) 

 

5) RESOLUÇÃO CONSELHO 
MONETÁRIO NACIONAL - CMN 
Nº 4.837, DE 21.07.2020 

 

A Resolução CMN nº 4.837 de 21.07.2020 alterou a 

redação de alguns artigos da Resolução nº 4.676, de 31 de 

julho de 2018 e revogar o parágrafo único do art. 6º da 

mesma Resolução, que dispõe sobre as condições gerais e 

os critérios para contratação de financiamento imobiliário 

pelas instituições financeiras e demais instituições 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e 

disciplina o direcionamento dos recursos captados em 

depósitos de poupança. 
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6) RESOLUÇÃO CONSELHO 
MONETÁRIO NACIONAL - CMN 
Nº 4.837, DE 21.07.2020 

 

A Resolução CMN nº 4.838 de 21.07.2020 dispôs sobre 

operações de crédito contratadas no âmbito do Programa 

de Capital de Giro para Preservação de Empresas pelas 

instituições que especifica. 

A Resolução estabelece as condições, os prazos, as regras 

para concessão e as características das operações de 

crédito contratadas no âmbito do Programa de Capital de 

Giro para Preservação de Empresas (CGPE) por instituições 

financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar 

pelo Banco Central do Brasil, exceto cooperativas de 

crédito e administradoras de consórcio. 

Por fim, a Resolução prevê que o Banco Central do Brasil 

poderá baixar as normas necessárias ao cumprimento do 

disposto nesta Resolução. 

 

7) CIRCULAR BANCO CENTRAL - 
BACEN Nº 4.022, DE 
03.06.2020 

 

A Circular BACEN nº 4.022, de 03 de junho de 2020 foi 

publicada no DOU em 05.06.2020 e entrou em vigor em 

03.11.2020 para dispor sobre procedimentos para 

autorização e cancelamento de autorização de débitos em 

conta de pagamentos pré-paga. 

 

8) CIRCULAR BANCO CENTRAL - 
BACEN Nº 4.023, DE 
03.06.2020 

 

A Circular BACEN nº 4.023, de 03 de junho de 2020 alterou 

a Circular nº 3.929, de 13 de fevereiro de 2019, que altera 

e consolida as normas relativas à apuração da base de 

cálculo e ao recolhimento das contribuições das 
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instituições associadas ao Fundo Garantidor de Créditos 

(FGC). 

 

9) CIRCULAR BANCO CENTRAL - 
BACEN Nº 4.024, DE 
03.06.2020 

 

A Circular BACEN nº 4.024, de 03 de junho de 2020 alterou 

a Circular nº 3.644, de 4 de março de 2013, relativa ao 

procedimento para cálculo do requerimento de capital das 

exposições sujeitas  risco de crédito mediante abordagem 

padronizada (RWACPAD). 

 

10) CIRCULAR BANCO 
CENTRAL - BACEN Nº 4.035, DE 
01.07.2020 

 

A Circular BACEN nº 4.035, de 01 de julho de 2020 alterou 

a Circular nº 3.975, de 8 de janeiro de 2020, que institui o 

recolhimento compulsório sobre recursos de depósitos de 

poupança, para modificar a regra de remuneração do saldo 

de encerramento diário da conta de recolhimento 

correspondente a cada modalidade de depósito de 

poupança e para incluir dedução de exigibilidade de saldo 

de repasses interfinanceiros de bancos cooperativos a 

cooperativas singulares destinados à concessão de 

financiamento de capital de giro. 

 

11) CIRCULAR BANCO 
CENTRAL - BACEN Nº 4.036, DE 
15.07.2020 

 

A Circular BACEN nº 4.036, de 15 de julho de 2020 dispôs 

sobre o exercício da atividade de escrituração de Cédula de 

Crédito Bancário e de Cédula de Crédito Rural por 

instituições financeiras e alterar a Circular nº 3.616, de 30 

de novembro de 2012, que dispõe sobre as condições de 

registro, em sistema de registro e de liquidação financeira 

de ativos, das informações a respeito das garantias 

constituídas sobre veículos automotores em operações de 
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crédito, bem como das informações sobre a propriedade 

de veículos automotores objeto de operações de 

arrendamento mercantil. 

Assim, as instituições financeiras ficam autorizadas a 

exercer a atividade de escrituração de Cédula de Crédito 

Bancário e de Cédula de Crédito Rural. 

 

12) CIRCULAR BANCO 
CENTRAL - BACEN Nº 4.037, DE 
15.07.2020 

 

A Circular BACEN nº 4.037, de 15 de julho de 2020 alterou 

a Circular nº 4.032, de 23 de junho de 2020, que dispõe 

sobre a estrutura inicial responsável pela governança do 

processo de implementação no País do Sistema Financeiro 

Aberto (Open Banking). 

Dessa forma, o Banco Central promoveu ajustes 

normativos com o objetivo de fortalecer a sistemática de 

implementação do Open Banking, na forma, no escopo e 

nas fases previstas na regulamentação vigente. 

Entre as principais medidas, está a definição que o BC 

passará a incorporar o conteúdo da convenção no seu 

processo regulatório, no todo ou em parte, no que couber, 

ou a propor sua incorporação à regulamentação da 

competência do Conselho Monetário Nacional. Com essa 

mudança, além da responsabilidade já existente para a 

implementação do Open Banking, a estrutura responsável 

pela implementação do Open Banking exercerá a função 

consultiva ao processo normativo. 

Além disso, a regulamentação passa a tratar dos casos 

relacionados a desistências ou a destituições de 

associações representadas no conselho deliberativo. 

Por fim, o BC reforça o compromisso com a implementação 

do Open Banking, que visa a construção de um sistema 

financeiro mais eficiente, competitivo e inclusivo. 

Em razão dos ajustes, a data para formalização pelo 

mercado da estrutura que tratará da convenção foi 

alterada para 24/07/2020. 
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13) CIRCULAR BANCO 
CENTRAL - BACEN Nº 4.038, DE 
28.07.2020 

 

A Circular BACEN nº 4.037, de 28 de julho de 2020 alterou 

dispositivos do Regulamento Anexo à Circular nº 

3.057/2001, do Regulamento do Sistema de Transferência 

de Reservas (STR), anexo à Circular nº 3.100/2002, da 

Circular nº 3.438/2009, da Circular nº 3.489/2010, da 

Circular nº 3.704/2014, e da Circular nº 3.917/2018, em 

razão da implantação do Sistema de Pagamentos 

Instantâneos (SPI). Por fim, fica revogada a Carta Circular 

nº 3.514/2011. 

 

14) CARTA CIRCULAR BANCO 
CENTRAL – BACEN Nº 4.070, 
DE 16 DE JULHO DE 2020 

 

A Carta Circular BACEN nº 4.070, de 16 de julho de 2020 

alterou a Carta Circular nº 4.056, de 25 de maio de 2020, 

que estabelece os procedimentos necessários para a 

adesão ao arranjo de pagamentos instantâneos (PIX), 

desde o seu lançamento. O anexo I da Carta Circular nº 

4.056, de 25 de maio de 2020, que prevê os requisitos e 

prazos para cumprimento dos testes formais para acesso 

ao DICT também sofreu alteração. 

 

15) CARTA CIRCULAR BANCO 
CENTRAL – BACEN Nº 4.074, 
DE 24 DE JULHO DE 2020 

 

A Carta Circular BACEN nº 4.074, de 24 de julho de 2020 

estabeleceu procedimentos relativos ao envio de 

documentos e informações, de respostas a exigências e de 

interposição de recursos, à formalização de exigências, à 

comunicação da decisão e às demais comunicações 

relacionadas com a instrução e com o exame de processos 

de autorização conduzidos pelo Departamento de 

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/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Circular&numero=4038
https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/51098/C_Circ_4070_v1_O.pdf
https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/51104/C_Circ_4074_v1_O.pdf


 19  
 

 

INFORMATIVO MARÇO 2020 | Santos Bevilaqua Advogados                     VOLTAR AO SUMÁRIO 

     

 

Organização do Sistema Financeiro (Deorf), e dar outras 

providências. 

 

16) PORTARIA DA COMISSÃO 
DE VALORES MOBILIÁRIOS – 
CVM Nº 075, DE 29.06.2020 

 

A Comissão de Valores Mobiliários - CVM criou o Comitê 

de Sandbox – CDS, por meio da Portaria CVM/PTE/Nº 75, 

de 29 de junho de 2020, que estabelece os núcleos 

estratégico e operacional destinados a conduzirem as 

ações da Autarquia com relação ao assunto. 

A Portaria CVM nº 075, de 29.06.2020 foi publicada no 

DOU em 30.06.2020 para entrar em vigor em 01.08.2020 e 

dispõe sobre a composição e o funcionamento do Comitê 

de Sandbox - CDS de que trata o art. 2º, inciso III, da 

Instrução CVM n.º 626, de 15 de maio de 2020. 

Os núcleos serão responsáveis pela definição de termos do 

processo de admissão de participantes a serem incluídos 

no comunicado ao mercado; procedimentos 

complementares para o processo de admissão de 

participantes; e recomendações motivadas de seleção e 

priorização caso não haja vagas suficientes para todas as 

propostas consideradas aptas à admissão. 

A composição e o funcionamento de Sandbox Regulatório 

foram recentemente normatizados pela CVM, por meio da 

Instrução CVM 626 de 15 de maio de 2020. 

Para mais informações, clique aqui. 

 

17) PORTARIA MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA - ME Nº 260, DE 
01.07.2020 

 

A Portaria ME nº 260, de 01 de julho de 2020 foi publicada 

no DOU e entrou em vigor em 03.07.2020 para disciplinar 

a proclamação de resultado do julgamento no âmbito do 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, nas 

hipóteses de empate na votação. 
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18) INSTRUÇÃO NORMATIVA 

RFB Nº 1.969, DE 28.07.2020 

 

A Instrução normativa RFB nº 1.969, de 28 de julho de 2020 

dispôs sobre o Imposto sobre Operações de Crédito, 

Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores 

Mobiliários (IOF). 

Assim, foram revogados os seguintes normativos: a 

Instrução Normativa RFB nº 907/2009; a Instrução 

Normativa RFB nº 1.207/2011; a Instrução Normativa RFB 

nº 1.256/2012; a Instrução Normativa RFB nº 1.271/2012; 

a Instrução Normativa RFB nº 1.402/2013; a Instrução 

Normativa RFB nº 1.537/2014; a Instrução Normativa RFB 

nº 1.543/2015; a Instrução Normativa RFB nº 1.609/2016; 

a Instrução Normativa RFB nº 1.649/2016; e a Instrução 

Normativa RFB nº 1.8142018. 

 

19) DELIBERAÇÃO COMISSÃO 
DE VALORES MOBILIÁRIOS - 
CVM Nº 861, DE 23 DE JULHO 
DE 2020 

 

A Deliberação CVM nº 861, de 23 de julho de 2020 

estabeleceu os procedimentos para a realização de 

depoimentos por tele e videoconferência, no âmbito da 

atuação sancionadora da Comissão de Valores Mobiliários. 

 

20) DELIBERAÇÃO COMISSÃO 
DE VALORES MOBILIÁRIOS - 
CVM Nº 864, DE 28 DE JULHO 
DE 2020 

 

A Deliberação CVM nº 864, de 28 de julho de 2020 

prorrogou até 31 de outubro de 2020 a suspensão da 

eficácia do art. 9º da Instrução CVM nº 476/2009 que 

dispõe que “o ofertante não pode realizar outra oferta 
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pública da mesma espécie de valores mobiliários do mesmo 

emissor dentro do prazo de 4 meses contados da data do 

encerramento ou do cancelamento da oferta, a menos que 

a nova oferta seja submetida a registro na CVM”. 

 

21) ATOS NORMATIVOS DO 
BANCO CENTRAL PASSAM A 
TER NOVA NOMENCLATURA 

 

O Banco Central está trabalhando na revisão e na 

consolidação dos atos normativos de competência da 

autarquia e do Conselho Monetário Nacional, em 

atendimento ao Decreto nº 10.139/2019, e para adaptar a 

nomenclatura dos atos ao novo padrão estabelecido pelo 

Governo Federal. 

A medida tem como objetivo simplificar o arcabouço 

regulatório, melhorar seu gerenciamento, extinguir 

normas obsoletas e aumentar a transparência nos órgãos 

e entidades do Poder Público. No âmbito do BC, ela vai 

afetar circulares, cartas circulares, atos normativos 

conjuntos, decisões conjuntas, regulamentos, regimentos 

e outros atos de caráter normativo em vigor, com exceção 

dos atos de efeitos concretos e dos que não contêm 

normas de observância obrigatória. 

A Portaria nº 107.172, de 11 de março de 2020, traça as 

diretrizes e distribui as tarefas sobre o tema. Cada área do 

Banco Central deve apresentar proposta de revisão e 

consolidação dos atos normativos de sua competência 

após a realização dos seguintes procedimentos: triagem – 

com a separação das normas por macrotemas –, indicação 

da ordem de prioridade, exame, consolidação e submissão 

das normas consolidadas à autoridade competente para 

editar o ato. O prazo para a publicação dos resultados da 

primeira etapa vai até 30 de novembro de 2020.  

Ademais, pelas novas regras, os atos provenientes dos 

órgãos e entidades da administração pública federal 

inferiores a decreto deverão ser editados somente sob a 

forma de portarias, resoluções ou instruções normativas, 

de modo que as Circulares passarão a ser chamar 

Resoluções BCB e as Cartas Circulares passarão a se 

chamar Instruções Normativas BCB. Esses critérios devem 

ser observados no Banco Central a partir do dia 

30.07.2020. 
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Os atos normativos ainda não consolidados permanecerão 

com a nomenclatura atual até serem submetidos aos 

procedimentos de revisão e consolidação previstos no 

Decreto nº 10.139. 

Em 30 de novembro de 2021, data que marca o fim da 

última etapa do processo, todos os atos normativos do BC 

em vigor devem estar em conformidade com a nova 

nomenclatura definida pelo Decreto e padronizada pela 

Diretoria Colegiada. 

Para mais informações, clique aqui e aqui. 

 

TRIBUTÁRIO 
 

1) LEI Nº 14.031, de 28.07.2020 
 

A Lei nº 14.031, de 28.07.2020 dispôs sobre o tratamento 

tributário incidente sobre a variação cambial do valor de 

investimento realizado por instituições financeiras e pelas 

demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 

Central do Brasil em sociedade controlada, coligada, filial, 

sucursal ou agência domiciliada no exterior; alterar a Lei nº 

12.865/2013, que dispõe, entre outras matérias, sobre os 

arranjos de pagamento e sobre as instituições de 

pagamento integrantes do Sistema de Pagamentos 

Brasileiro, e a Lei nº 12.249/2010, que dispõe, entre outras 

matérias, sobre a Letra Financeira; e dar outras 

providências. 

 

2) MEDIDA PROVISÓRIA Nº 987, 
DE 30.06.2020 

 

A Medida Provisória nº 987, de 30.06.2020 alterou a Lei nº 

9.440/1997, que estabelece incentivos fiscais para o 

desenvolvimento regional. 

A Medida Provisória alterou o §1º do art. 11-C da Lei, que 

passa a ter a seguinte redação “Os novos projetos de que 

trata o caput deverão ser apresentados até 31 de agosto 

de 2020 e deverão atender aos valores mínimos de 

investimentos realizados pela empresa habilitada na 
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região incentivada no período de 1º de janeiro de 2021 a 

31 de dezembro de 2025, na forma estabelecida pelo 

Poder Executivo federal”. 

 

3) MEDIDA PROVISÓRIA N° 988, 
DE 30.06.2020 

 

A Medida Provisória nº 988, de 30.06.2020 alterou a Lei nº 

9.440/1997, que estabelece incentivos fiscais para o 

desenvolvimento regional. 

A Medida Provisória informou a abertura de crédito 

extraordinário, em favor do Ministério da Cidadania, no 

valor de R$ 101.600.000.000, para atender à programação 

constante no Anexo da MP, e autorizou a contratação de 

operação de crédito interna no mesmo valor para o 

atendimento de despesa a ser realizada com o crédito 

referido acima. 

 

4) MEDIDA PROVISÓRIA N° 992, 
DE 16.07.2020 

 

A Medida Provisória nº 992, de 16.07.2020 dispôs sobre o 

financiamento a microempresa e empresa de pequeno e 

médio porte, sobre o crédito presumido apurado com base 

em créditos decorrentes de diferenças temporárias, sobre 

o compartilhamento de alienação fiduciária e sobre a 

dispensa do cumprimento de exigências de demonstração 

de regularidade fiscal nas operações praticadas pelo Banco 

Central do Brasil em decorrência do disposto no art. 7º da 

Emenda Constitucional nº 106/2020, e alterar a Lei nº 

13.476/ 2017, a Lei nº 13.097/2015, e a Lei nº 6.015/1973. 

Foi instituído o CGPE, programa destinado à realização, 

pelas instituições financeiras e pelas demais instituições 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, 

exceto cooperativas de crédito e administradoras de 

consórcio, de operações de crédito com empresas com 

receita bruta anual, apurada no ano-calendário de 2019, 

de até R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) ou 
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valor proporcional ao número de meses de funcionamento 

no ano de 2019. 
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SÓCIOS DO ESCRITÓRIO E RESPECTIVAS ÁREAS
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