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PREFÁCIO 
 

Prezados Clientes e Parceiros, 

Esperamos que todos tenham passados por essa primeira 

fase de enfrentamento da pandemia do COVID-19 da 

melhor forma possível, vendo suas Famílias com saúde e 

mantendo o máximo de tranquilidade. 

Já se vão alguns meses desde que a pandemia chegou ao 

Brasil e à América do Sul. 

Havia muita expectativa sobre como tudo funcionaria 

enquanto houvesse o distanciamento social. 

Infelizmente, não houve surpresa no que se refere a alguns 

desdobramentos, como as milhares de mortes, a pressão 

sobre o sistema de saúde, a maior recessão global da 

história e a perda de empregos em ritmo sem precedentes. 

Por outro lado, a produção normativa no âmbito do 

Governo em geral e, em especial, de autarquias como a 

Comissão de Valores Mobiliários – CVM, a 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP – e o Banco 

Central, entre outras, seguiu normalmente, até com 

incremento. 

De nossa parte, para além de todos impactos dessa 

tempestade perfeita, decidimos aguardar um pouco mais 

para divulgar esse informativo para que ele tivesse a 

utilidade de mostrar um panorama de medidas desse 

período. Por isso, preparamos um informativo que 

compreende os meses de março a junho e, em separado, 

uma lista de medidas exclusivamente relacionadas à 

pandemia. Retomaremos a partir de agora o envio de 

informativos mensais normalmente. O próximo será o de 

julho. 

O resultado, independentemente de se gostar ou não da 

direção adotada, é um panorama bastante interessante de 

um período de grandes e importantes transformações 

normativas, que revelam, no tocante à atividade 

governamental de inteligência, que inclui a produção 

normativa, uma adaptação surpreendentemente rápida e 

eficiente ao trabalho remoto e a disposição do Governo de 

não reduzir o ritmo na implementação de mudanças, ao 

mesmo tempo em que gerencia os impactos da pandemia. 

Desejamos a Todos uma Boa Leitura! 
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Atenciosamente, 

Santos Bevilaqua Advogados 
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SEGUROS E PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR ABERTA  

 

1) GOVERNO REVOGA A MEDIDA 
PROVISÓRIA Nº 905/19, QUE 
DESREGULAMENTAVA A PROFIS-
SÃO DO CORRETOR 

 

A Medida Provisória nº 955 revogou a Medida Provisória 

nº 905/19, que instituía o “Contrato de Trabalho Verde e 

Amarelo” e promovia uma verdadeira minirreforma 

trabalhista e, além disso, revogava as principais normas 

existentes sobre corretagem de seguros. 

De fato, a Medida Provisória nº 955/2020 que revogou 

integralmente a Lei nº 4.594/64 e a alínea “e” do art. 8º, o 

inciso XII do art. 32, o inciso VIII do art. 34, os art. 122 ao 

art. 125, o art. 127 e o art. 128 do Decreto-Lei nº 73/66). 

Feito isso, a profissão e corretor de seguros deixou de ser 

uma profissão regulamentada, para se tornar uma 

atividade passível de ser exercida por qualquer pessoa 

independentemente de registro e sem a supervisão direta 

da SUSEP. 

Foi uma mudança paradigmática, que teria tido profundos 

efeitos na estrutura do setor de seguros brasileiro. 

Revogada a Medida Provisória nº 905/2019, a fiscalização 

e regulamentação da profissão retornam às atribuições da 

SUSEP, e o exercício da corretagem de seguros passa a 

depender, uma vez mais, de prévia habilitação legal e 

registro perante a SUSEP.  

 

2) RESOLUÇÃO CNSP Nº 387, DE 
09.06.2020 e CIRCULAR SUSEP 
Nº 606, DE 19.06.2020 

 

A Resolução CNSP nº 387/2020, publicada no DOU de 

10.06.2020, revogou o parágrafo único e o caput do art. 14 

do Anexo I da Resolução CNSP nº 330/2015. 
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Na prática, foi eliminada a regra que tratava 

especificamente do Lloyd´s, mas essa mesma regra passou 

a constar da Circular SUSEP nº 606, que por sua vez 

também previu expressamente a possibilidade de um 

ressegurador admitido pedir a alteração de seu registro 

para eventual. 

Vale notar que a possibilidade de alteração de registro já 

existia antes, mas esse tema gerou uma série de discussões 

recentes. Isso porque o interesse por essa possibilidade 

aumentou muito, pela alteração dos limites de cessão de 

riscos para resseguradores eventuais. 

Nota: O Decreto nº 10.167/2019 retirou na prática todas 

as vantagens do registro de admitido sobre o registro de 

eventual, tornando-se aquele interessante apenas para 

resseguradores domiciliados em paraísos fiscais. 

 

3) RESOLUÇÃO CNSP Nº 386, DE 
09.06.2020 

 

A Resolução CNSP nº 386/2020, publicada no DOU de 

10.06.2020, revogou uma série de Resoluções do Conselho 

Nacional de Seguros Privados (CNSP). 

Foram, no total, 51 resoluções revogadas, sendo a mais 

antiga de 1967 e a mais recente de 2017. 

 

4) RESOLUÇÃO CNSP Nº 385, DE 
09.06.2020 

 

A Resolução CNSP nº 385/2020, publicada no DOU de 

10.06.2020, dispôs sobre as coberturas passíveis de serem 

oferecidas a entidades fechadas de previdência 

complementar por sociedades seguradoras. 

A resolução atualiza e consolida as normas de contratação 

de cobertura por EFPCs.  

 

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.santosbevilaqua.com.br/wp-content/uploads/2019/12/Special-Information-Report-Very-Important-Brazilian-Regulatory-Change-to-Foreign-Reinsurers.pdf
http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-386-de-9-de-junho-de-2020-261041173
http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-385-de-9-de-junho-de-2020-261041137


 5  
 

 

INFORMATIVO MARÇO-JUNHO 2020 | Santos Bevilaqua Advogados                     VOLTAR AO SUMÁRIO 

     

 

5) RESOLUÇÃO CNSP Nº 384, DE 
09.06.2020 e CIRCULAR SUSEP 
Nº 607, DE 19.06.2020 

 

A Resolução CNSP nº 384/2020, publicada no DOU de 

10.06.2020, dispôs sobre a operação de capitalização, as 

modalidades, elaboração, operação e comercialização de 

títulos de capitalização e dá outras providências. 

O objetivo da nova resolução é dar maior transparência ao 

consumidor e, em particular, ampliar a ajuda financeira 

para as entidades filantrópicas de forma mais clara, 

inclusive com a criação de uma modalidade específica com 

este fim. 

Já a Circular SUSEP nº 607/2020, publicada no DOU de 

22.06.2020, revogou a Circular Susep nº 569/2018 e artigos 

das Circulares Susep nº 576/2018, e nº 582/2018, todas 

cujo objeto era a atividade de capitalização. 

 

6) Sistema de Registro de 
Operações - SRO 

 

A Resolução CNSP nº 383 de 20.03.2020 dispôs sobre o 

registro das operações de seguros, previdência 

complementar aberta, capitalização e resseguros, visando 

garantir maior transparência ao mercado e ao consumidor. 

A medida, que ainda depende de regulamentação 

complementar, valerá inicialmente para o seguro garantia 

e se estenderá progressivamente para outros segmentos. 

Trata-se de projeto ambicioso. O registro em questão, 

quando e se plenamente implementado, será instrumento 

apto a mudar o modo como se formalizam e se promovem 

a disponibilização aos consumidores dos contratos de 

seguro, previdência e capitalização. 

O maior problema desse projeto é o custo, que ainda não 

está claro, como não estão claras as formas como se 

viabilizarão a implementação desse registro para todos os 

tipos de produtos e contratos.  
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De qualquer modo, medidas adicionais estão sendo 

adotadas em paralelo. 

Exemplo disso é que o colegiado da Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM, em reunião realizada em 10.03.2020, 

por unanimidade, acompanhando as conclusões da 

Superintendência de Relações com o Mercado e 

Intermediários (SMI), decidiu autorizar a B3 a atuar como 

registradora de operações de seguros, resseguros, 

capitalização e previdência complementar.  

Para mais informações, clique aqui. 

A B3 vai disputar mercado como entidade registradora de 

apólices do setor 

 

7) RESOLUÇÃO CNSP Nº 382, DE 
04.03.2020 

 

A Resolução CNSP nº 382 de 04.03.2020 dispôs sobre 

princípios a serem observados nas práticas de conduta 

adotadas pelas sociedades seguradoras, sociedades de 

capitalização, entidades abertas de previdência 

complementar e intermediários, no que se refere ao 

relacionamento com o cliente, e sobre o uso do cliente 

oculto na atividade de supervisão da Susep, na forma 

definida por esta Resolução, e dar outras providências. 

Essa é uma norma paradigmática, que mudará a forma 

como funciona o setor de seguros, considerando os 

critérios de transparência que ela traz.  

 

8) RESOLUÇÃO CNSP Nº 381, DE 
04.03.2020 

 

A Resolução CNSP nº 381 de 04.03.2020 estabeleceu as 

condições para autorização e funcionamento, por tempo 

determinado, de sociedades seguradoras participantes 

exclusivamente de ambiente regulatório experimental 

(Sandbox Regulatório) que desenvolvam projeto inovador 

mediante o cumprimento de critérios e limites 

previamente estabelecidos e dar outras providências. 

O Sandbox se constitui de um período onde novos 

produtos ou serviços podem ser testados com requisitos 
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regulatórios que não representem uma barreira à 

inovação. É um instrumento que possibilita aos 

interessados testarem, sob a supervisão da SUSEP, novos 

serviços, novas formas de prestar serviços tradicionais no 

mercado de seguros e novos produtos. Nesse ambiente, a 

SUSEP poderá avaliar os benefícios e riscos relacionados a 

cada inovação e a necessidade de realização de ajustes. 

A norma tem a qualidade de efetivamente representar a 

criação de uma facilidade, já que se aplica a seguradoras, e 

não a insurtechs em geral.  

Não fosse dessa forma, poder-se-ia estar criando um 

ambiente regulado onde, normalmente vige a liberdade de 

atuação.  

Para acessar a motivação e o histórico do voto, clique aqui. 

Após a aprovação da Resolução, agora a SUSEP está 

finalizando o edital que vai selecionar as primeiras 

empresas de tecnologia de seguros (“insurtechs”) 

participantes do programa, que terá duração de três anos. 

Para serem escolhidas, as empresas interessadas 

precisarão apresentar um projeto que tenha tecnologia ou 

serviço inovadores. 

Para mais informações, clique aqui.  

Entretanto, em 26.03.2020 a SUSEP decidiu que, devido a 

pandemia causada pelo Coronavírus (Covid-19), e o estado 

de calamidade pública estabelecido no país, resolveu 

suspender o Edital Eletrônico nº 1/2020/SUSEP, de seleção 

de interessados em participar exclusivamente de ambiente 

regulatório experimental (Sandbox Regulatório). A 

autarquia compreende que, a medida permitirá que os 

interessados em participar do programa, diante do cenário 

atual, tenham mais tempo para se organizar e cumprir com 

as determinações previstas no Edital e nos normativos. 

A nova data de vigência do edital será informada de acordo 

com os desdobramentos de cenários que a autarquia 

segue monitorando. 

 

9) RESOLUÇÃO CNSP Nº 380, DE 
04.03.2020 

 

A Resolução CNSP nº 380 de 04.03.2020 alterou a 

Resolução CNSP nº 168, de 17 de dezembro de 2007, que 
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dispõe sobre a atividade de resseguro, retrocessão e sua 

intermediação, e revogar os seguintes dispositivos: artigo 

14, §§ 1º e 3º; artigo 15, § 5º; artigo 17, parágrafo único; e 

artigos 21 a 26. 

A Resolução estabelece expressamente a possibilidade de 

que operações de resseguro em que as cedentes sejam 

entidades de previdência complementar ou operadoras de 

planos de saúde. 

A Resolução também revogou uma série de dispositivos da 

Resolução CNSP nº 168/2007, aparentemente porque tais 

dispositivos já não vinham sendo aplicados, não chegaram 

a ser regulamentados pela SUSEP ou tinham caráter 

puramente interpretativo. 

Para acessar a motivação e o histórico do voto, clique aqui. 

Para mais informações, clique aqui. 

 

10) RESOLUÇÃO CNSP nº 379/2020  
 

A Resolução CNSP nº 379/2020 alterou a Resolução CNSP 

nº 197, de 16 de dezembro de 2008, que estabelece 

disposições para a contratação de seguro em moeda 

estrangeira e para contratação do seguro no exterior. 

O artigo 2º da Resolução CNSP nº 197, de 2008 teve sua 

redação alterada, e o artigo 4º do mesmo diploma foi 

revogado. 

A contratação de seguro em moeda estrangeira no Brasil 

poderá ser efetuada mediante acordo entre sociedade 

seguradora e segurado, e não mais estará limitada ao rol 

de ramos, sub-ramos e modalidades previstos na Circular 

SUSEP nº 392/2009, sujeita aos procedimentos que lá 

constavam. 

Segundo a SUSEP, esta mudança visa diminuir os custos de 

transação na contratação de seguros e está pautada nos 

princípios norteadores da Lei de Liberdade Econômica e no 

entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça 

pela legitimidade de contratos celebrados em moeda 

estrangeira, conquanto os respectivos pagamentos no 

Brasil a pessoas físicas e jurídicas aqui residentes sejam 

feitos convertendo-se a quantia para a moeda nacional. 

Pelas regras anteriores, a contratação de seguros em 

moedas estava limitada a linhas de seguros e hipóteses 
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específicas. Agora, embora a SUSEP possa estabelecer 

exceções, a regra geral é a liberdade das partes.  

Para acessar a motivação e o histórico do voto, clique aqui. 

 

11) EDITAL DE CONSULTA PÚBLICA 
SUSEP Nº 012, DE 17.06.2020 

 

A SUSEP colocou em consulta pública minuta de Resolução 

do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP que 

dispõe sobre os Regimes Especiais de Direção Fiscal, 

Intervenção e de Liquidação Extrajudicial e Ordinária, 

aplicáveis às seguradoras, sociedades de capitalização, 

entidades abertas de previdência complementar e 

resseguradores locais. 

A consulta ficou aberta até 29.06.2020, após ter o prazo 

original prorrogado. A minuta pode ser encontrada aqui. 

 

12) CIRCULAR SUSEP Nº 608, DE 
19.06.2020 

 

A Circular SUSEP nº 608/2020, publicada no DOU de 

22.06.2020, dispôs sobre os elementos mínimos do bilhete 

do seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a 

pessoas transportadas ou não (seguro DPVAT). 

 

13) CIRCULAR SUSEP Nº 605, DE 
28.05.2020 

 

A Circular SUSEP nº 605/2020, publicada no DOU de 

29.05.2020, estipulou prazo para guarda de documentos e 

dispõe sobre armazenamento de documentos das 

operações de seguro, cosseguro, resseguro, capitalização, 

retrocessão, previdência complementar aberta e 

intermediação, revogando a Circular SUSEP nº 74/1999.  
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As principais alterações foram: (i) a inclusão dos 

resseguradores locais e admitidos, dos estipulantes e dos 

intermediários na abrangência da norma; e (ii) o prazo 

mínimo de 5 anos comum a todas as operações para 

guarda de documentos, independentemente de sua 

natureza ou forma.  

Essa Circular tem um problema conceitual de origem, qual 

seja, além de regular formas de guarda, regula o tempo 

mínimo de guarda de documentos, tempo este que deveria 

decorrer tão somente dos prazos prescricionais aplicáveis. 

Na prática, os prazos estabelecidos pela Circular devem ser 

considerados mínimos, mas a destruição de qualquer 

documento deve ser avaliada por cada empresa à luz de 

suas atividades. 

A norma administrativa entrou em vigor em 1º de julho de 

2020. 

 

14) CIRCULAR SUSEP Nº 604, DE 
22.05.2020 

 

A Circular SUSEP nº 604/2020, publicada no DOU de 

25.05.2020, revogou 106 circulares, referentes a um 

período entre 1968 e 2019. 

 

15) CIRCULAR SUSEP Nº 603, DE 
12.05.2020 

 

Esta Circular SUSEP, publicada no Diário Oficial da União de 

14 de maio de 2020, dispõe sobre procedimentos 

operacionais para contratação de seguro no exterior.  

A principal novidade trazida pela norma, do ponto de vista 

regulatório, consistiu em flexibilizar, na esteira do novo 

marco introduzido pela Resolução CNSP n° 379/20, a 

contratação de seguro em moeda estrangeira no Brasil e a 

contratação de seguro no exterior. A Circular SUSEP n° 

392/09, que limitava a contratação de seguro em moeda 

estrangeira aos casos previstos na redação originária da 

Resolução CNSP nº 197/2008, antes das alterações trazidas 

pela nova Resolução, foi expressamente revogada. 
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Sob a égide do regramento anterior, a contratação de 

seguro em moeda estrangeira era restrita a alguns ramos 

ou hipóteses específicas. Por força da entrada em vigor da 

Resolução CNSP nº 379/20, a contratação de seguro em 

moeda estrangeira passa a depender apenas do acordo de 

vontades entre segurado e segurador, sendo sempre 

permitida, salvo quando houver regulamentação 

específica em contrário (art. 2º). 

Quanto à contratação relativas a riscos para os quais não 

tenha sido obtida cobertura no País, o número de 

sociedades seguradoras brasileiras que operem no ramo a 

serem consultadas foi reduzido para cinco (art. 4º, I). A 

redução também alcança as consultas feitas a sociedade 

seguradora no exterior, submetidas às mesmas regras 

daquelas efetuadas às seguradoras nacionais (art. 4º, II).  

Entretanto, na hipótese se haver menos de cinco 

seguradoras que operem o ramo nos 12 meses anteriores 

ao de início de vigência da apólice, as proponentes deverão 

consultar a todas as seguradoras que operem o ramo (art. 

4º, § 1º). A Circular dispensa, ainda, a apresentação de 

tradução juramentada da consulta no idioma nacional à 

seguradora estrangeira, na hipótese de a SUSEP solicitar 

documentos que comprovem a conformidade da 

contratação com a regulamentação vigente. 

Em reedição de dispositivo revogado, o novo regramento 

também determina que a contratação de seguro no 

exterior para cobertura de riscos no exterior efetuada por 

pessoa jurídica deverá ser comunicada pelo segurado ou 

intermediário à SUSEP em até 60 dias, contados do início 

de vigência do risco, segundo modelo de formulário 

previamente estabelecido pela autarquia, prazo este que 

passa a valer também para as pessoas naturais (art. 7º c/c 

art. 10). 

Segundo a norma, tanto o segurado como o seu 

intermediário estão obrigados a manter à disposição da 

autarquia a documentação relativa à contratação do 

seguro no exterior pelo prazo de cinco anos, após o 

término da vigência de risco (art. 10, parágrafo único), tal 

qual já previa o normativo revogado. 

A tendência de uma menor intervenção no mercado 

regulado aparece confirmada no art. 9º, que confirma a 

incompetência da SUSEP para intervir em litígios 

relacionados a seguros contratados no exterior. As 
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alterações levadas a efeito pela Circular SUSEP n° 603/20 

entraram em vigor em 1º de junho de 2020. 

 

16) CIRCULAR SUSEP Nº 600, DE 
13.04.2020 

 

A Circular SUSEP nº 600, de 13.04.2020, disciplina a 

concessão de assistência financeira pelas entidades 

abertas de previdência complementar e sociedades 

seguradoras e a atuação dessas empresas como 

correspondentes, no País, de instituições financeiras e 

demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 

Central do Brasil - BACEN. 

A assistência financeira somente poderá ser concedida a 

titular de plano de previdência complementar aberta ou de 

plano de seguro de pessoas ou a assistido de plano de 

previdência complementar aberta, contratados junto às 

respectivas entidades ou sociedades. 

 

17) CIRCULAR SUSEP Nº 599, DE 
30.03.2020 

 

A Circular SUSEP nº 599, de 30.03.2020, estabelece as 

regras de homologação dos sistemas de registro e de 

credenciamento das entidades registradoras de operações 

de seguros, previdência complementar aberta, 

capitalização e resseguros. 

A Circular determina que, para efeitos de homologação e 

credenciamento, as entidades registradoras terão, dentre 

outros requisitos, de contar com patrimônio líquido de R$ 

15 milhões, estar organizadas sob a forma de sociedades 

anônimas, assegurar à Susep e às suas contratantes o 

acesso às informações armazenadas e observar padrões 

técnicos, em linha com os Princípios para Infraestruturas 

do Mercado Financeiro do Bank for International 

Settlements (BIS), aplicáveis a repositórios de transações, 

inclusive no que diz respeito à segurança, à governança e à 

continuidade de negócios. 
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18) CIRCULAR SUSEP Nº 597, DE 
16.03.2020 

 

A Circular SUSEP nº 597, de 16 de março de 2020 foi 

publicada em 17.03.2020 e entrará em vigor em 

01.04.2020 para alterar a Circular SUSEP nº 10, de 

16.06.1995, que dispõe sobre as Condições Gerais e o 

Certificado de Apólice única para o Seguro de 

Responsabilidade Civil do Proprietário e/ou Condutor de 

Veículos Terrestres ( automóvel de passeio – particular ou 

de aluguel) não matriculados no país de ingresso em 

viagem internacional – danos causados a pessoas ou 

objetos não transportados. 

 

19) DIVULGAÇÃO DO TERMO DE 
ADESÃO PREVISTO NA CIRCULAR 
SUSEP Nº 599/2020 

 

A SUSEP divulgou, em 23.06.2020, o Termo de Adesão 

previsto na Circular SUSEP nº 599/2020 como requisito 

para que entidades registradoras solicitem 

credenciamento na Autarquia com a finalidade de prestar 

a ela o serviço de registro de operações de seguros, 

previdência complementar aberta, capitalização e 

resseguros. 

 

20) INSTRUÇÃO SUSEP Nº 114, DE 
22.05.2020 

 

Publicada no Diário Oficial da União em 25 de maio de 

2020, a Instrução SUSEP nº 114/2020, baixada pelo 

Conselho Diretor da autarquia, em reunião ordinária 

realizada em 21 de maio de 2020, revoga expressamente 

as Instruções publicadas em data anterior a 1° de janeiro 

de 2003, salvo aquelas destituídas de caráter normativo.  
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21) DELIBERAÇÃO SUSEP Nº 238, 
DE 22.05.2020 

 

Esta Deliberação, publicada no Diário Oficial da União em 

25 de maio de 2020 e editada pelo Conselho Diretor da 

autarquia em reunião ordinária realizada em 21 de maio 

de 2020, revoga expressamente as Deliberações 

publicadas em data anterior a 1° de janeiro de 2003, salvo 

aquelas destituídas de caráter normativo.  

 

22) PORTARIA SUSEP Nº 7.605 DE 
20.02.2020 

 

A Portaria SUSEP nº 7.605, de 20.02.2020, foi publicada no 

DOU e entrou em vigor em 02.03.2020  para designar o 

servidor Sérgio de Britto Cunha Filho, Coordenador-Geral 

de Assuntos Administrativos da Procuradoria Federal - 

PRGER, para monitorar os trabalhos de revisão e de 

consolidação normativa em todas as unidades da SUSEP e 

estabelecer os prazos para a publicação das normas 

revisadas e consolidadas. 

Trata-se de importante iniciativa da SUSEP, notadamente 

o estabelecimento de um cronograma claramente 

estabelecido e abrangente, dividido através da pertinência 

temática das normas. 

 

23) EDITAL DE SELEÇÃO DO 
SANDBOX REGULATÓRIO 

 

A SUSEP publicou, em 19.06.2020, uma nova versão do 

edital de seleção para o Sandbox. O edital anterior, lançado 

em março, havia sido suspenso pela pandemia de COVID-

19. 

Para participar do Sandbox, o produto ou serviço deve 

utilizar meios remotos nas operações relacionadas a seus 

planos de seguros. A empresa deverá apresentar como a 

tecnologia empregada no produto representa inovação ou 

como está sendo utilizada de forma inovadora e o produto 
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ou serviço deve estar plenamente apto a entrar em 

operação. 

O prazo para envio de projetos terá duração de um mês, 

entre os dias 20.07.2020 e 19.08.2020. 

 

24) ATUAÇÃO DO BNDES EM 
SEGUROS E FIANÇAS PARA 
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA 

 

Gustavo Montezano, presidente do BNDES, declarou que a 

instituição pretende atuar com “seguros e fianças” no 

financiamento a projetos de investimento em 

infraestrutura, com as primeiras operações ainda este ano. 

Para mais informações, clique aqui. 

 

25) SUSEP DIVULGA MANUAL DO 
SISTEMA DE REGISTRO DE 
CORRETORES 

 

Em 28 de abril de 2020, a Superintendência de Seguros 

Privados (SUSEP) divulgou o Manual do Sistema de 

Registro de Corretores.  

Com a iniciativa, que vem na esteira do um sistema digital 

e gratuito criado em 22 de abril para automatizar e 

simplificar os procedimentos, a autarquia orienta a 

realização do registro ou recadastramento do corretor de 

seguros, garantindo o exercício pleno e regular da 

profissão. 

Outra novidade é a seção de perguntas e respostas contida 

no documento, que reúne as principais questões dos 

corretores, visando esclarecer dúvidas e facilitar o 

processo de cadastro. O Sistema de Registro de Corretores 

pode ser acessado aqui. 
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26) SUSEP CRIA FÓRUM PARA 
ESCLARECER DÚVIDAS SOBRE O 
SANDBOX REGULATÓRIO 

 

Em razão da suspensão do edital do Sandbox Regulatório 

por conta da pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-

19) e o estado de calamidade pública estabelecido no país, 

a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), prezando 

pela transparência do processo, promoverá um fórum para 

sanar questionamentos formulados pelo agentes do 

mercado sobre a iniciativa, que institui um ambiente 

regulatório experimental, no qual as sociedades 

participantes desfrutam, por um período determinado, de 

condições especiais, limitadas e exclusivas para operar.  

Para tanto, a autarquia disporá de um portal próprio em 

ambiente inteiramente digital para envio de perguntas, a 

serem respondidas pelas equipes técnicas no mesmo 

ambiente, que entrou em funcionamento no dia 4 de maio, 

dia da abertura do canal, e saiu do ar em 8 de maio. 

Segundo noticiou o seu portal na Internet, os órgãos 

internos da SUSEP articulam-se para publicar o edital com 

a maior brevidade possível, considerando o “papel da 

inovação para o desenvolvimento econômico e social do 

país” e a relevância da retomada da economia. 

 

27) JUSTIÇA FEDERAL NEGA 
LIMINAR PARA SUSPENSÃO DO 
CADASTRO DE CORRETORES 

 

O liminar proposto em ação civil pública ajuizada por 

sindicato na defesa de interesses da categoria profissional 

dos corretores contra o sistema de recadastramento de 

corretores implantado pela SUSEP foi negado em decisão 

fundamentada na ausência de indícios de conduta 

comissiva ou omissiva da autarquia capaz de gerar dano à 

categoria profissional dos corretores de seguro. 

 

Ao proferir a decisão, o magistrado que preside a causa 

entendeu que, a respeito, “da alegação do requerente, de 

a data limite para os corretores efetuarem o seu 

recadastramento ser desarrazoada, face a pandemia que 
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acomete a sociedade, o recadastramento é feito 

eletronicamente, através do referido sistema digital da 

Requerida, que, aparentemente, é simples e célere. 

Ademais o prazo restante de mais de 70 dias para que os 

interessados efetuem o seu cadastramento parece ser 

absolutamente razoável. [...] De resto, se a situação for de 

um sistema tão inútil e inseguro, como afirma a parte 

autora, a SUSEP certamente trabalhará para a correção de 

tais falhas.” 

O inteiro teor da decisão prolatada pelo juiz titular da 5ª 

Vara Federal do Rio de Janeiro pode ser acessada aqui. 

 

28) PUBLICADO, EM 28.05.2020, O 
TEXTO DA MINUTA DO EDITAL 
DE CONSULTA PÚBLICA SUSEP 
Nº 11/2020 

 

Em 28 de maio de 2020, o Conselho Diretor da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) decidiu 

colocar em consulta pública de minuta Resolução do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que dispõe 

sobre os Regimes Especiais de Direção Fiscal, Intervenção 

e de Liquidação Extrajudicial e Ordinária, aplicáveis às 

seguradoras, sociedades de capitalização, entidades 

abertas de previdência complementar e resseguradores 

locais. 

O edital faculta aos interessados encaminhar, em até 20 

dias corridos, a partir da data de sua publicação, 

comentários e sugestões, por meio de mensagem dirigida 

ao correio eletrônico disponibilizado para tanto pelo órgão 

supervisor, devendo ser utilizado o quadro padronizado 

específico, disponível para ciência na página da SUSEP. A 

minuta de Resolução CNSP em foco consiste em proposta 

de regulamentação composta de 111 artigos, estruturados 

em 7 capítulos.  
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29) PUBLICADO, EM 25.05.2020, O 
TEXTO DA MINUTA DO EDITAL 
DE CONSULTA PÚBLICA SUSEP 
Nº 10/2020 

 

Em 25 de maio de 2020, SUSEP decidiu colocar em consulta 

pública minuta de Resolução CNSP para revogar a 

Resolução CNSP n° 97/2002 e alterar a Resolução CNSP nº 

243/11, que dispõe sobre sanções administrativas às 

supervisionadas e disciplina o inquérito e o processo 

administrativo sancionador no âmbito da autarquia e das 

entidades autorreguladoras do mercado de corretagem. 

O novo marco regulatório atualiza a Resolução 243/11, de 

modo a assimilar parte das regras de penalidades 

pecuniárias previstas para hipótese de descumprimento 

do regime de identificação dos clientes, manutenção de 

registro e comunicação de operações financeiras da Lei n° 

9.613/98, hoje disciplinado na Resolução 97/2002, que 

então será expressamente revogada, uniformizando as 

normas de Direito Punitivo pertinentes para o setor.  

Outras inovações de cunho procedimental buscam, em 

consonância com o propósito da autarquia, reservar a 

imposição de sanções para casos de maior gravidade.  

A minuta tornada pública pela SUSEP, regula de forma mais 

detalhada a possibilidade de a SUSEP deixar de instaurar 

processo administrativo sancionador se considerada baixa 

a lesão ao bem jurídico tutelado ou, uma vez instaurado, 

utilizar-se se de outros instrumentos por métodos 

alternativos de supervisão que julgar mais efetivos , e 

também reajusta os valores de multas para as condutas 

tipificadas. 

Trata-se de mudança estrutural, na qual uma série de 

novos elementos são trazidos em temas como a aplicação 

de medidas cautelares e no que se refere à dinâmica de 

recebimento de denúncias e reclamações. 

Nas palavras da Coordenadora-Geral órgão interno 

responsável por julgar os processos administrativos 

sancionadores instaurados pela SUSEP, Tatiane Rocha, “A 

iniciativa está alinhada a procedimentos já adotados pelo 

Banco Central e é parte da ampla revisão normativa que a 

autarquia vem realizando com o objetivo de permitir mais 

eficiência e flexibilidade para o setor”. 
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O edital faculta aos interessados encaminhar, em até 30 

dias corridos, a partir da data de sua publicação, 

comentários e sugestões, por meio de mensagem dirigida 

ao correio eletrônico disponibilizado para tanto pelo órgão 

supervisor, devendo ser utilizado o quadro padronizado 

específico, disponível para ciência na página da SUSEP. 

 

30) PUBLICADO, EM 25.05.2020, O 
TEXTO DA MINUTA DO EDITAL 
DE CONSULTA PÚBLICA SUSEP 
Nº 9/2020 

 

Em 25 de maio de 2020, o Conselho Diretor da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) decidiu 

colocar em consulta pública  minuta de Resolução CNSP 

para aplicação proporcional das regras de fiscalização 

prudencial, em consonância com o porte e a complexidade 

das supervisionadas, propondo a alteração na Resolução 

CNSP 321/15, regulamentada pela Circular SUSEP 

517/2015.  

De acordo com notícia veiculada no portal da autarquia, as 

medidas, que flexibilizam exigências em função da 

segmentação, por meio da adequação de requisitos como 

prazo e modelos de envio de informações, constituem um 

passo adicional “na discussão com a sociedade dos 

modelos para a segmentação do mercado de seguros e a 

evolução e modernização do setor no Brasil”. 

A proposta de regulamentação reduz o capital-base para 

supervisionadas de menor porte e complexidade, fixando-

o no intervalo entre R$ 3,6 milhões e R$ 8,1 milhões, a 

depender do segmento da entidade.  

O objetivo, segundo a autarquia, é favorecer ganhos de 

custo operacional para os agentes do mercado e mais 

eficiência na regulação setorial, na expectativa de 

beneficiar o consumidor final com menores preços e maior 

concorrência. 

Trata-se de medida positiva no sentido de incrementar a 

sofisticação e diversidade de modelos de negócio no setor 

de seguros brasileiro. 

O edital faculta aos interessados encaminhar, em até 30 

dias corridos, a partir da data de sua publicação, 

comentários e sugestões, por meio de mensagem dirigida 
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ao correio eletrônico disponibilizado para tanto pelo órgão 

supervisor, devendo ser utilizado o quadro padronizado 

específico, disponível para ciência na página da SUSEP. 

 

31) PUBLICADO, EM 11.05.2020, O 
TEXTO DA MINUTA DO EDITAL 
DE CONSULTA PÚBLICA SUSEP 
Nº 7/2020 

 

Em 11 de maio de 2020, o Conselho Diretor da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) decidiu 

colocar em consulta pública minuta de Circular que dispõe 

sobre o atendimento às reclamações dos consumidores 

dos mercados supervisionados e às denúncias no âmbito 

da autarquia. Em resumo, a proposição revoga as regras 

previstas para o Procedimento de Atendimento ao 

Consumidor (PAC) na Circular SUSEP nº 292/2005, que 

hoje disciplina a matéria, substituindo-as por um novo 

marco regulatório. 

Pelo texto da minuta, as reclamações dos consumidores, 

clientes das supervisionadas e seus beneficiários (art. 2º, n. 

I), poderão ser formuladas por meio de serviço de 

atendimento telefônico ou plataformas digitais, de 

protocolo de correspondência física ou eletrônica ou de 

registro em formulário disponibilizado no portal da SUSEP 

na Internet, que será substituído, a partir de 1º de janeiro 

de 2021 pela plataforma Consumidor.gov.br (art. 4º, caput 

c/c art. 11). 

Dentre as alterações propostas, destaca-se a obrigação 

infralegal de as entidades supervisionadas efetuarem seu 

cadastramento na plataforma Consumidor.gov.br até 30 

de setembro de 2020, comprovando o cadastramento na 

plataforma perante a SUSEP até 15 de outubro de 2020 

(art. 10, caput e § 4º). 

Nos termos da minuta tornada pública pela SUSEP, após o 

registro, uma vez apresentada reclamação por meio da 

plataforma Consumidor.gov.br, a ouvidoria da empresa 

reclamada – canal para recebimento e tratamento das 

demandas utilizado de longa data pelas supervisionadas  

(art. 10, § 2º) –, será acionada, preferencialmente por meio 

de eletrônico, sendo determinado prazo de 15 dias para 
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oferecimento de resposta diretamente ao reclamante (art. 

4º, § 4º).  

Adicionalmente, no caso de reclamações de consumidores 

oriundas de órgãos e entidades dos poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, de entidades 

da sociedade civil, entidades de classe ou entidades 

representativas dos mercados supervisionados, a SUSEP 

comunicará o órgão ou entidade de origem da demanda 

quanto ao procedimento adotado (art. 5º, parágrafo 

único). Mantida a atual redação, o novo normativo 

propiciará também que a autarquia utilize as informações 

obtidas no registro das reclamações, em conjunto com 

outros dados, para elaborar índices que guiarão as ações 

de supervisão, o aprimoramento da regulação e a definição 

de ações de educação financeira (art. 6º). 

Quanto às denúncias (art. 4º, n. I), a norma determina que 

poderão ser apresentadas por meio de protocolo de 

correspondência física ou eletrônica, por correio 

eletrônico, ou por qualquer outro canal colocado à 

disposição dos denunciantes (art. 7º, caput). Somente se 

apurada a existência de provas de materialidade e de 

autoria de infração administrativa, a denúncia acarretará a 

instauração de processo administrativo sancionador no 

âmbito da SUSEP (art. 9º, § 2º). 

A despeito de, em princípio, ser voluntária a adesão à 

plataforma “Consumidor.gov.br”, em virtude da Portaria 

nº 15/2020 baixada pela Secretaria Nacional do 

Consumidor (SENACON) em 27 de março, certas entidades 

supervisionadas poderiam, desde a sua entrada em vigor, 

sujeitar-se ao cadastro obrigatório, se enquadradas nos 

requisitos contidos no artigo 2º da Portaria nº 15/2020.  

Contudo, a norma proposta estende a obrigatoriedade 

para todas as supervisionadas, sem a observância de 

nenhum critério regulamentar previamente estabelecido. 

Ao traçar tal política regulatória, a autarquia parece ter 

presumido que, do ponto de vista consumerista, entre 

segurador e segurado, a relação jurídico-obrigacional é 

sempre se consumo. Basta atentar, por exemplo, para as 

seguradoras que atuam com carteiras especializadas como 

crédito, garantia e risco de engenharia, para perceber que 

os clientes nem sempre são consumidores, pois, nesses 

casos, a relação contratual é, no mais das vezes, paritária e 

simétrica.  
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A premissa equivocada do supervisor acabará por ir além, 

em alguns casos concretos, das regras da Portaria 

SENACON nº 15/2020, que, embora imponha a 

obrigatoriedade do cadastramento para empresas certas, 

segundo os requisitos ali postos, assegura o direito de 

solicitar dispensa em razão do baixo volume de demandas 

nos Órgãos de Defesa do Consumidor ou quando verificado 

que o cadastramento não venha a facilitar a resolução de 

conflitos (art. 2º, § 2º). 

Em outra inovação, a minuta colocada em consulta pública 

pela SUSEP contém dispositivo segundo o qual cada 

companhia integrante de um grupo econômico deverá 

realizar o seu cadastramento individualmente (art. 10, § 

1º). Prevê ainda que as companhias que já estejam 

cadastradas na plataforma deverão realizar os ajustes 

necessários para adequação aos requisitos definidos na 

Circular (§ 3º). 

Como se pode notar, de um lado a norma moderniza 

alguns procedimentos e, de outro, assume e estabelece 

premissas equivocadas.  

O edital facultou aos interessados encaminhar, em até 15 

dias corridos, a partir da data de sua publicação, 

comentários e sugestões, por meio de mensagem dirigida 

ao correio eletrônico disponibilizado para tanto pelo órgão 

supervisor, devendo ser utilizado o quadro padronizado 

específico, disponível para ciência na página da SUSEP. 

Embora originalmente prevista para entrar em vigor a 

partir de 1º de julho, uma vez encerrada a consulta pública, 

a norma proposta ainda não foi editada. 

 

32) SUSEP edita normas para 
implementação do registro de 
operações de seguros 

 

A Superintendência de Seguros Privados (Susep), com a 

publicação da Circular n° 601/2020, avançou na 

implementação do registro de operações de seguros, de 

previdência complementar aberta, de capitalização e 

resseguro.  

Por meio da regulamentação complementar publicada 

hoje, a Susep dispõe sobre as condições para o registro das 

operações do seguro garantia, medida que entra em vigor 
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em agosto de 2020. Em conjunto com a Circular Susep nº 

599, publicada em 1º de abril, e que estabelece as regras 

de homologação dos sistemas de registro e de 

credenciamento das entidades registradoras, a nova 

Circular finaliza o rol de normas necessárias ao início da 

implementação do registro de operações. 

As circulares, juntamente com a Resolução CNSP 

381/2020, determinam que as entidades supervisionadas 

pela autarquia efetuem o registro de suas operações de 

seguro, previdência complementar aberta, capitalização e 

resseguro em sistemas de registro previamente 

homologados pela autarquia. Adicionalmente, as regras 

asseguram condições básicas de segurança e de eficiência 

para o funcionamento das entidades registradoras, além 

de boas práticas de governança corporativa. 

Leia mais. 

 

33) Edital de Consulta Pública 
SUSEP nº 05/2020: prevenção e 
combate a crimes de natureza 
financeira em operações com 
pessoas politicamente expostas   

 

A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) colocou 

em consulta pública o Edital nº 05/2020, em 09.04.2020, 

trazendo minuta de Circular que revoga a Circular SUSEP 

nº 445/2012 e apresenta novas disposições sobre a 

prevenção e combate dos crimes de “lavagem” ou 

ocultação de bens, direitos e valores, ou os crimes que com 

eles possam relacionar-se; o acompanhamento das 

operações realizadas, inclusive propostas de operações 

com pessoas politicamente expostas, bem como a 

prevenção e coibição do financiamento ao terrorismo. 

A proposta busca atualizar e simplificar algumas 

disposições da norma atualmente vigente, reduzindo 

significativamente a quantidade de notificações de 

operações suspeitas. 
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Confira a minuta da nova Circular a ser publicada pela 

Susep. 

 

34) Julgada pelo STF a Ação Direta 
de Inconstitucionalidade – ADI n° 
4.673  

 

A Confederação Nacional do Sistema Financeiro (Consif) 

pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que dê 

interpretação conforme a Constituição ao caput e ao inciso 

III do artigo 22 da Lei 8.212/91, de maneira a excluir a 

aplicação dos dispositivos à comissão repassada por 

empresas aos corretores de seguro. A norma, alterada pela 

Lei 9.876/99, determina que a parcela destinada pelas 

empresas à Seguridade Social deve ser equivalente a 20% 

do total das remunerações pagas ou creditadas, no 

decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais 

que lhe prestem serviços. 

Na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4673), a 

Consif também questionou a aplicação às comissões de 

corretagem do parágrafo 1º do artigo 22 da mesma lei, o 

qual prevê o pagamento, por parte das empresas, do 

adicional de 2,5% para fim de contribuição previdenciária. 

A ADI foi julgada, em 14/04/2020, pelo Tribunal que, por 

maioria, conheceu da ação direta e julgou improcedente o 

pedido, para declarar a constitucionalidade do caput, do 

inciso III e do § 1º do art. 22 da Lei 8.212/1991, na redação 

dada pelo art. 1º da Lei 9.876/1999, reconhecendo, 

consequentemente, a higidez constitucional da incidência 

de contribuição para seguridade social sobre os valores 

repassados pelas seguradoras, a título de comissão, aos 

corretores de seguros, nos termos do voto do Relator, 

vencido o Ministro Luiz Fux. Confira mais. 

 

35) COMUNICADO TÉCNICO 
IBRACON Nº 01/2006 (R1) 

 

O Ibracon – Instituto dos Auditores Independentes do 

Brasil emitiu em 02 de março de 2020 o Comunicado 

Técnico (CT) 01/2016 (R1), com orientações aos auditores 

independentes no atendimento aos requerimentos 
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específicos do Art. 242 da Circular n.º 517/2015 da 

Superintendência de Seguros Privados (Susep) e alterações 

posteriores, que estabelecem os procedimentos a serem 

observados na realização dos trabalhos e na elaboração do 

relatório circunstanciado sobre os controles internos aos 

riscos suportados pela entidade supervisionada preparado 

quando da auditoria das demonstrações contábeis das 

sociedades seguradoras, sociedades de capitalização, 

entidades abertas de previdência complementar e 

sociedades resseguradoras. 

O referido Comunicado Técnico foi aprovado pelo 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC) por meio do CTSC 

05. 

 

36) Posicionamento da CNseg 
sobre o novo índice de 
reclamações da SUSEP  

 

A Confederação Nacional das Seguradoras, entidade 

representativa do setor segurador, se posicionou acerca da 

divulgação de índice de reclamações da SUSEP. 

Segundo a CNSeg, para prestar bom serviço ao 

consumidor, é necessário esclarecer sobre quais 

reclamações foram julgadas procedentes ou não, já que a 

simples divulgação das reclamações totais encaminhadas à 

SUSEP não separa aquelas consideradas procedentes das 

improcedentes. 

Ademais, colocar em geral estatísticas agregadas sem 

discriminá-las por ramo de atividade em nada ajuda o 

consumidor, por serem muitos os produtos 

comercializados pelas seguradoras, que têm proporções 

diferentes deles em suas carteiras. 

Em conclusão, o índice não auxiliaria minimamente o 

consumidor a ter mais poder de escolha ou de analisar o 

perfil das empresas, nem a qualidade do atendimento que 

prestam em cada modalidade de seguro. Ao contrário, o 

índice a ser publicado pode acarretar dano à imagem do 

setor segurador. 

Para mais informações, clique aqui. 
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37) Crédito de prêmio de seguro 
não repassado pelo 
representante deve se submeter 
à recuperação (STJ) 
 

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar 

o REsp 1.559.595 - MG em 10 de dezembro de 2019, 

entendeu que o crédito titularizado pela seguradora, 

decorrente do descumprimento do contrato de 

representação de seguro – consubstanciado pelo não 

repasse dos prêmios –, submete-se aos efeitos da 

recuperação judicial. 

Segundo o relator do recurso julgado pela turma, ministro 

Marco Aurélio Bellize, quando uma empresa funciona 

como agente de seguros e recebe os prêmios na condição 

de mandatária da seguradora, deve conservá-los em seu 

poder até o prazo estipulado, e depois disso deve repassá-

los à sociedade de seguros. 

"Nesse cenário, parece-me incontornável a conclusão de 

que o representante de seguro, ao ter em sua guarda 

determinada soma de dinheiro, em caráter provisório e 

com a incumbência de entregar tal valor ao mandante 

(afinal, recebeu-o em nome da sociedade seguradora), 

assim o faz na condição de depositário, devendo-se, pois, 

observar o respectivo regramento legal", afirmou. 

 

PREVIDÊNCIA  
COMPLEMENTAR 

FECHADA 
 

1) RESOLUÇÃO CNPC Nº 036, DE 
24.04.2020 

 

Pela Resolução CNPC nº 036, de 24.04.2020, fica a 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar 
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autorizada a prorrogar o prazo de entrega das obrigações 

das EFPC relativas ao envio de documentos e informações 

previstos nas Resoluções do Conselho Nacional de 

Previdência Complementar, durante o período de 

decretação de estado de calamidade pública. 

 

2) INSTRUÇÃO PREVIC Nº 28, DE 
19.05.2020 

 

A Diretoria Colegiada da Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar (PREVIC) editou esta Instrução, 

publicada no Diário Oficial da União de 20 de maio de 2020, 

para prorrogar o prazo de apresentação e obtenção de 

certificado emitido por instituição autônoma certificadora, 

inclusive quando tiverem a validade expirada, no período 

de vigência do estado de calamidade pública, reconhecido 

pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. 

As novas regras, que entraram em vigor na data de 

publicação da Instrução, não se aplicam ao Administrador 

Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ) e demais 

empregados da Entidade Fechada de Previdência 

Complementar (EFPC) diretamente responsáveis pela 

aplicação dos recursos garantidores dos planos, para os 

quais são exigidos certificação prévia ao exercício dos 

respectivos cargos. 

 

DIVERSOS 
 

1) LEI Nº 14.002, DE 22.05.2020 
 

A Lei nº 14.002/2020, altera as Leis nos 11.371, de 28 de 

novembro de 2006, e 12.249, de 11 de junho de 2010, para 

dispor a respeito das alíquotas do imposto sobre a renda 

incidentes nas operações que especifica, e as Leis nos 

9.825, de 23 de agosto de 1999, 11.356, de 19 de outubro 

de 2006, e 12.462, de 4 de agosto de 2011; autoriza o 

Poder Executivo federal a instituir a Agência Brasileira de 

Promoção Internacional do Turismo (Embratur); extingue 

o Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur); revoga a Lei 

nº 8.181, de 28 de março de 1991; e dá outras 

providências. 
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2) LEI Nº 14.000, DE 19.05.2020 
 

A Lei nº 14.000/2020 altera a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro 

de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana, para dispor sobre a elaboração do 

Plano de Mobilidade Urbana pelos Municípios. 

 

3) LEI Nº 13.999, DE 18.05.2020 
 

A Lei nº 13.999 institui o Programa Nacional de Apoio às 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

(Pronampe), para o desenvolvimento e o fortalecimento 

dos pequenos negócios e altera as Leis nos 13.636, de 20 

de março de 2018, 10.735, de 11 de setembro de 2003, e 

9.790, de 23 de março de 1999. 

 

4) LEI Nº 13.994, DE 24.04.2020 
 

A Lei n° 13.994, de 24.04.2020, altera a Lei nº 9.099, de 26 

de setembro de 1995 (Lei dos Juizados Especiais), para 

possibilitar a conciliação não presencial no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis.  

Com a mudança, a legislação passa a permitir que a 

conciliação não presencial seja conduzida pelo Juizado 

mediante o emprego dos recursos tecnológicos disponíveis 

de transmissão de sons e imagens em tempo real, devendo 

o resultado da tentativa de conciliação ser reduzido a 

escrito com os anexos pertinentes. 

 

5) LEI Nº 13.988, DE 14.04.2020 
 

A Lei nº 13.988, de 14.04.2020, estabelece os requisitos e 

as condições para que a União, as suas autarquias e 

fundações, e os devedores ou as partes adversas realizem 

transação resolutiva de litígio relativo à cobrança de 
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créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não 

tributária. 

A União, em juízo de oportunidade e conveniência, poderá 

celebrar transação em quaisquer das modalidades de que 

trata esta Lei, sempre que, motivadamente, entender que 

a medida atende ao interesse público. 

 

6) LEI Nº 13.986, DE 07.04.2020 
 

A Lei n° 13.986, de 07.04.2020, institui o Fundo Garantidor 

Solidário (FGS); dispõe sobre o patrimônio rural em 

afetação, a Cédula Imobiliária Rural (CIR), a escrituração de 

títulos de crédito e a concessão de subvenção econômica 

para empresas cerealistas. 

As operações de crédito realizadas por produtores rurais, 

incluídas as resultantes de consolidação de dívidas, 

poderão ser garantidas por Fundos Garantidores 

Solidários. 

 

7) MEDIDA PROVISÓRIA Nº 984, 
DE 18.06.2020 

 

A MP nº 984/2020, publicada no DOU de 18.06.2020, 

alterou o Estatuto de Defesa do Torcedor e as normais 

gerais sobre desporto, em razão da emergência de saúde 

pública gerada pela pandemia de COVID-19. 

Em especial, a MP dá aos clubes mandantes a prerrogativa 

exclusiva de negociar os direitos de imagem e transmissão 

das partidas. 

 

8) MEDIDA PROVISÓRIA Nº 983, 
DE 16.06.2020 

 

A MP nº 983/2020, publicada no DOU de 17.06.2020, 

dispôs sobre as assinaturas eletrônicas em comunicações 

com entes públicos e em questões de saúde e sobre as 

licenças de softwares desenvolvidos por entes públicos. 
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A MP permite o uso em documentos públicos de dois tipos 

de assinatura eletrônica: a simples, destinada a 

comunicações de baixo risco; e a avançada, destinada a 

comunicações sigilosas. 

 

9) MEDIDA PROVISÓRIA Nº 982, 
DE 13.06.2020 

 

A MP nº 983/2020, publicada no DOU de 13.06.2020, 

dispôs sobre a conta do tipo poupança social digital. Sem 

taxas de manutenção, o serviço pode ser usado para o 

recebimento de benefícios sociais durante a pandemia e 

para o saque do saldo n FGTS, quando possível. 

 

10) MEDIDA PROVISÓRIA Nº 
959, DE 29.04.2020 

A Medida Provisória (MP) nº 959, de 29.04.2020, que trata 

da operacionalização do pagamento do Benefício 

Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda e 

também prevê o adiamento da Lei nº 13.709 que 

estabelece a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

(LGPD). A LGPD disciplina como empresas e entes públicos 

podem coletar e tratar informações de pessoas, 

estabelecendo direitos, exigências e procedimentos nesses 

tipos de atividades.  

A LGPD deveria entrar em vigor em agosto deste ano e 

agora, caso seja a MP aprovada pelo Congresso, passa a 

valer apenas a partir de 03 maio de 2021. 

Outros projetos de lei, através de iniciativas do Senado e 

da Câmara dos Deputados, também buscam alterar a data 

de vigência e de eventuais sanções impostas pela LGPD. 

 

11) MEDIDA PROVISÓRIA Nº 
951, DE 15.04.2020 

 

A Medida Provisória nº 951, de 15.04.2020, altera a Lei nº 

13.979, de 2020, e estabelece normas sobre compras 

públicas, sanções em matéria de licitação e certificação 

digital e dá outras providências. 
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Principalmente, as alterações promovidas pela MP sobre 

contratações públicas são as seguintes: (i) a possibilidade 

de utilizar, na hipótese de dispensa de licitação, o sistema 

de registro de preço (SRP); e (ii) as licitações na modalidade 

pregão realizadas para o SRP serão consideradas compras 

nacionais, nos termos do disposto no regulamento federal. 

 

12) MEDIDA PROVISÓRIA Nº 
935, DE 01.04.2020 

 

A Medida Provisória nº 935, de 01.04.2020, abre crédito 

extraordinário, em favor do Ministério da Economia, no 

valor de R$ 51.641.629.500,00 (cinquenta e um bilhões 

seiscentos e quarenta e um milhões seiscentos e vinte e 

nove mil e quinhentos reais), especialmente no que tange 

ao crédito necessário ao Benefício Emergencial de 

Manutenção do Emprego e da Renda. 

 

13) MEDIDA PROVISÓRIA Nº 
923, DE 02.03.2020 

 

A Medida Provisória nº 923 de 02.03.2020 alterou a Lei nº 

5.768, de 20 de dezembro de 1971, que dispõe sobre a 

distribuição gratuita de prêmios, mediante sorteio, vale-

brinde ou concurso, a título de propaganda, e estabelece 

normas de proteção à poupança popular. 

A Medida Provisória passou a autorizar a distribuição 

gratuita de prêmios a título de propaganda pelas redes 

nacionais de televisão aberta. 

 

14) MEDIDA PROVISÓRIA Nº 
922 DE 28.02.2020 

 

A Medida Provisória nº 922 de 28.02.2020 alterou as 

seguintes leis: 
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- Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre 

a contratação por tempo determinado para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público; 

- Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, que dispõe 

sobre a autorização para desconto de prestações em folha 

de pagamento; 

- a Lei nº 13.334, de 13 de setembro de 2016, que cria o 

Programa de Parcerias de Investimentos – PPI; e  

- Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, que estabelece a 

organização básica dos órgãos da Presidência da República 

e dos Ministérios. 

 

15) DECRETO Nº 10.405, DE 
25.06.2020 

 

O Decreto nº 10.405/2020, publicado no DOU de 

25.06.2020, alterou o Regulamento dos  Serviços de 

Radiodifusão, o Regulamento do Serviço de Retransmissão 

de Televisão e do Serviço de Repetição de Televisão e o 

Regulamento do Serviço de Retransmissão de Rádio na 

Amazônia Legal. 

O decreto, que atende aos pedidos das associações 

representativas, relaxou os prazos de licenciamento e 

entrada em operação das estações de TV e rádio, 

considerados exíguos pelo setor. 

 

16) DECRETO Nº 10.402, DE 
17.06.2020 

 

O Decreto nº 10.402/2020, publicado no DOU de 

17.06.2020, dispôs sobre a adaptação do instrumento de 

concessão para autorização de serviço de 

telecomunicações e sobre a prorrogação e a transferência 

de autorização de radiofrequências, de outorgas de 

serviços de telecomunicações e de direitos de exploração 

de satélites. 

A principal inovação trazida pelo decreto foi a alteração da 

natureza dos contratos das empresas de telefonia fixa, que 
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deixam de ser concessões e se tornaram autorizações, 

incumbindo à Anatel regulamentar essa transição.  

 

17) DECRETO Nº 10.401, DE 
17.06.2020 

 

O Decreto nº 10.401/2020, publicado no DOU de 

17.06.2020, alterou o Regulamento do Serviço de 

Retransmissão de Televisão e do Serviço de Repetição de 

Televisão. 

As alterações e revogações incidem sobre disposições dos 

arts. 6º, 14, 14-A e 14-C do Regulamento. 

 

18) DECRETO Nº 10.390, DE 
05.06.2020 

 

O Decreto nº 10.390/2020, publicado no DOU de 

08.06.2020, dispôs sobre a qualificação de 

empreendimentos públicos federais do setor portuário e 

do setor de transporte rodoviário no âmbito do Programa 

de Parcerias de Investimentos da Presidência da República. 

Foram qualificados para o PPI os seguintes 

empreendimentos: (i) o Terminal Marítimo de Passageiros 

do Porto de Mucuripe-CE; (ii) o Terminal PAR32 do Porto 

de Paranaguá-PR; (iii) o Terminal STS08 do Porto de Santos-

SP; e (iv) o setor de transporte rodoviário da Rodovia BR-

135 (trecho Manga/Itacarambi-MG). 

 

19) DECRETO Nº 10.370, DE 
22.05.2020 

 

O Decreto nº 10.370/2020, publicado no DOU de 

25.05.2020, qualificou a usina hidrelétrica planejada UHE 

Formoso, a ser implantada no Rio São Francisco em 

Pirapora-MG, no âmbito do Programa de Parcerias de 

Investimentos da Presidência da República (PPI). 
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20) DECRETO Nº 10.356, DE 
20.05.2020 

 

O Decreto nº 10.356/2020 dispõe sobre a política industrial 

para o setor de tecnologias da informação e comunicação. 

 

21) DECRETO Nº 10.353, DE 
19.05.2020 

 

O Decreto nº 10.353 dispõe sobre a qualificação dos 

estudos referentes a empreendimento público federal do 

setor rodoviário no âmbito do Programa de Parcerias de 

Investimentos da Presidência da República. 

 

22) DECRETO Nº 10.349, DE 
13.05.2020 

 

O Decreto nº 10.349/2020 dispõe sobre a qualificação da 

política de atração de investimentos privados para o setor 

de turismo, no âmbito do Programa de Parcerias de 

Investimentos da Presidência da República. 

 

23) DECRETO Nº 10.347, DE 
13.05.2020 

 

O Decreto nº 10.347/2020 dispõe sobre as competências 

para a concessão de florestas públicas, em âmbito federal. 

 

24) DECRETO Nº 10.346, DE 
11.05.2020 

 

O Decreto nº 10.346 declara a revogação, para os fins do 

disposto no art. 16 da Lei Complementar nº 95, de 26 de 

fevereiro de 1998, de decretos normativos. 
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25) DECRETO Nº 10.345, DE 
11.05.2020 

 

O Decreto nº 10.345/2020 dispõe sobre a composição e as 

competências do Conselho de Participação de Fundos 

Garantidores para Cobertura de Riscos em Operações de 

Projetos de Infraestrutura de Grande Vulto e sobre o 

Conselho de Participação em Fundo Garantidor de 

Operações de Comércio Exterior. 

 

26) DECRETO Nº 10.332, DE 
28.04.2020 

 

Institui a Estratégia de Governo Digital para o período de 

2020 a 2022, no âmbito dos órgãos e das entidades da 

administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional e dá outras providências.  

Entre as metas previstas, está a digitalização de 100% dos 

serviços públicos no âmbito federal e ações que 

simplifiquem a vida do cidadão também nos estados e 

municípios. Leia mais. 

 

27) DECRETO Nº 10.331, DE 
28.04.2020 

 

Este Decreto qualifica unidades de conservação no âmbito 

do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência 

da República (PPI) e dispõe sobre a sua inclusão no 

Programa Nacional de Desestatização (PND), no tocante as 

seguintes unidades de conservação, para fins de concessão 

da prestação dos serviços públicos de apoio à visitação, à 

conservação, à proteção e à gestão das unidades: i) Parque 

Nacional de Aparados da Serra, nos Estados do Rio Grande 

do Sul e de Santa Catarina; e ii) Parque Nacional da Serra 

Geral, nos Estados do Rio Grande do Sul e de Santa 

Catarina. 
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28) DECRETO Nº 10.330, DE 
28.04.2020 

 

O Decreto nº 10.330, de 28.04.2020, dispõe sobre a 

qualificação de empreendimentos públicos federais do 

setor portuário, no âmbito do Programa de Parcerias de 

Investimentos da Presidência da República. 

Desse modo, ficam qualificados, no âmbito do Programa 

de Parcerias de Investimentos da Presidência da República 

- PPI, os seguintes empreendimentos públicos federais do 

setor portuário: 

“I - Terminal MAC10, para movimentação e armazenagem 

de granéis líquidos, principalmente ácido sulfúrico, 

localizado no Porto de Maceió, no Estado de Alagoas; 

II - Terminal MCP02, para movimentação e armazenagem 

de granéis vegetais sólidos, principalmente farelo de soja, 

localizado no Porto de Santana, no Estado do Amapá; 

III - Terminal PAR50, para movimentação, armazenagem e 

distribuição de granéis líquidos, principalmente de 

produtos químicos, etanol, óleos vegetais e combustíveis, 

localizado no Porto de Paranaguá, no Estado do Paraná; 

IV - Terminal VDC10, para movimentação e armazenagem 

de granel líquido, alumina e hidrato, localizado no Porto de 

Vila do Conde, no Estado do Pará; e 

V - Terminal ATU18, para movimentação e armazenagem 

de granel vegetal sólido, localizado no Porto de Aratu, no 

Estado da Bahia”. 

 

29) DECRETO Nº 10.319, DE 
09.04.2020 

 

O Decreto nº 10.319, de 09.04.2020, institui a Comissão 

Nacional das Autoridades Aeroportuárias e a Comissão 

Nacional das Autoridades nos Portos. 

A Comissão Nacional das Autoridades nos Portos 

(Conaportos) foi recriada, em formato mais enxuto, e já 

esteve em funcionamento em governos anteriores. O 

Decreto instituiu, também, a Comissão Nacional das 

Autoridades Aeroportuárias (Conaero). As Comissões 
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terão como finalidade "propor, coordenar e avaliar 

medidas de eficiência relacionadas às atividades 

desempenhadas pelos órgãos e entidades públicas" ligados 

aos portos brasileiros.  

 

30) DECRETO Nº 10.306, DE 
02.04.2020 

 

O Decreto nº 10.306, de 02.04.2020, estabelece a 

utilização do Building Information Modelling na execução 

direta ou indireta de obras e serviços de engenharia 

realizada pelos órgãos e pelas entidades da administração 

pública federal, no âmbito da Estratégia Nacional de 

Disseminação do Building Information Modelling- 

Estratégia BIMBR, instituída pelo Decreto nº 9.983, de 22 

de agosto de 2019. 

O Building Information Modelling (BIM), ou Modelagem da 

Informação da Construção, é, conforme informa o próprio  

Ministério da Economia, “o conjunto de tecnologias e 

processos integrados que permite a criação, a utilização e 

a atualização de modelos digitais de uma construção, de 

modo colaborativo, de forma a servir a todos os 

participantes do empreendimento, potencialmente 

durante todo o ciclo de vida da construção. (...) Esse 

modelo tem se consolidado mundialmente como um novo 

paradigma no desenvolvimento de projetos e na gestão e 

manutenção de obras”. 

Segundo o Decreto, a implementação se dará de forma 

gradual, sendo que primeira fase começa em 1º de janeiro 

de 2021. Inicialmente, o BIM deverá ser utilizado no 

desenvolvimento de projetos de arquitetura e engenharia, 

referentes a construções novas, ampliações ou 

reabilitações, quando consideradas de grande relevância 

para a disseminação da modelagem da informação da 

construção. Nessa fase, o BIM será aplicado na elaboração 

de modelos e na revisão/compatibilização dos modelos de 

arquitetura e engenharia, geração de documentos e 

extração de quantitativos. 

O uso das tecnologias será ampliado, a cada fase, para 

outras etapas do ciclo de vida do empreendimento. Na 

terceira e última, prevista para 2028, o BIM será aplicado 

em projetos, execução e gestão de obras, incluindo o 

gerenciamento e a manutenção do empreendimento após 

sua construção. 
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31) DECRETO Nº 10.278, DE 
18.02.2020 

 

A Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, instituiu a 

Declaração de Direitos de Liberdade Econômica e trouxe 

como um dos direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, 

a equiparação de documento arquivado por meio de 

microfilme ou de meio digital a documento físico para 

todos os efeitos legais, conforme técnica e requisitos 

estabelecidos em regulamento (art. 3º, caput, X) e o direito 

de destruição do documento original após a sua 

digitalização (art. 10). 

Contudo, o art. 18 da mesma Lei condicionava a eficácia 

deste direito à existência de regulamentação específica.  

Além disso, a Lei nº 13.874, por meio seu do art. 10, 

acrescentou à Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012, o art. 

2º-A, prevendo a possibilidade de descarte do documento 

físico após a sua digitalização, desde que a integridade do 

documento seja constatada nos termos estabelecidos em 

regulamento – até então inexistente. 

Em março de 2020, por meio do Decreto nº 10.278, foi, 

finalmente, regulamentada a equiparação dos 

documentos arquivados em meio digital aos físicos para 

fins legais, tornando eficaz o art. 3º, caput, X, da Lei nº 

13.874 e estabelecidos a técnica e requisitos para 

efetivação da prerrogativa prevista no art. 2º-A da Lei 

12.682. 

O Decreto aplica-se ao documento digitalizado, definido 

como o representante digital do processo de digitalização 

de um documento físico e seus metadados. Os metadados, 

por sua vez, são os dados estruturados que permitem 

classificar, descrever e gerenciar documentos. 

Por outro lado, o Decreto não se aplica a documentos: 

nato-digitais, isto é, produzidos originalmente em formato 

digital; referentes às operações e transações realizadas no 

sistema financeiro nacional; em microfilme; audiovisuais; 

de identificação; e de porte obrigatório. 

Para equiparar-se ao documento físico, para todos os 

efeitos legais e para a comprovação de qualquer ato 

perante pessoa jurídica de direito público interno, o 

documento digitalizado por pessoa jurídica de direito 

privado ou pessoa natural deverá ser assinado 
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digitalmente com certificação digital no padrão da 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil e 

seguir as recomendações técnicas mínimas descritas no 

próprio Decreto.  

Já para o documento que envolve relações entre 

particulares, qualquer meio de comprovação da autoria, da 

integridade e, se necessário, da confidencialidade do 

documento digitalizado será válido, desde que escolhido 

de comum acordo pelas partes ou aceito pela pessoa a 

quem for oposto o documento. 

Após o processo de digitalização, os documentos físicos 

poderão ser descartados, ressalvados os que possuírem 

valor histórico, e os documentos digitalizados deverão ser 

preservados até o transcurso dos prazos de prescrição ou 

decadência dos direitos a que se referem. 

 

32) DECRETO Nº 10.271, DE 
06.03.2020 

 

O Decreto nº 10.271, de 06.03.2020 dispôs sobre a 

execução da Resolução GMC nº 37/19, de 15 de julho de 

2019, do Grupo Mercado Comum, que dispõe sobre a 

proteção dos consumidores nas operações de comércio 

eletrônico. 

A Resolução GMC nº 37/19 adotada pelo Grupo Mercado 

Comum em 15 de julho de 2019, anexa a este Decreto, será 

executada e cumprida integralmente em seus termos, 

trazendo regras acerca da proteção dos consumidores nas 

operações de comércio eletrônico. 

Apesar de se tratar de regra importante, a previsão dos 

dispositivos não altera a dinâmica do que já é feito no 

Brasil, em respeito às exigências do Código de Defesa do 

Consumidor. 

 

33) RESOLUÇÃO ANAC Nº 567, 
DE 23.06.2020 
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A Resolução ANAC nº 567/2020, publicada no DOU de 

24.06.2020, aprovou o RBAC nº 136 e a Emenda nº 04 ao 

RBAC nº 45 e alterou a Resolução nº 377/2016. 

O novo Regulamento Brasileiro da Aviação Civil (RBAC) se 

encontra anexado à Resolução. 

 

34) RESOLUÇÃO CADE Nº 026, 
DE 01.04.2020 

 

A Resolução CADE nº 026, de 01.04.2020, altera o 

Regimento Interno do Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica - Cade, para prever e regulamentar a realização 

de Sessão de Julgamento por meio virtual. 

A Sessão de Julgamento poderá ser realizada, por meio 

virtual, por decisão fundamentada do Presidente, em 

situações de força maior ou caso fortuito, que inviabilizem 

a realização da Sessão presencial e será realizada em 

ambiente eletrônico disponibilizado pelo CADE. 

 

35) RESOLUÇÃO ANTAQ Nº 
7.658, DE 02.04.2020 

 

A Resolução ANTAQ nº 7.658, de 02.04.2020, define que as 

deliberações da Diretoria Colegiada poderão ocorrer por 

videoconferência, enquanto vigente a situação de 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 

(ESPIN). 

 

36) RESOLUÇÃO COAF Nº 034, 
DE 15.04.2020 

 

A Resolução COAF nº 034, de 15.04.2020, revogou a 

Resolução nº 24, de 16 de janeiro de 2013, do Coaf, dado 

o reconhecimento de que a preservação das suas 

disposições não só deixou de se justificar, ante a evolução 

de cenários no tocante a riscos associados à política de 

PLDFT adotada em relação a prestadores de “serviços de 

assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, 
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aconselhamento ou assistência” em determinados tipos de 

operações, como ainda passou a ensejar confusões que 

vinham tornando mais onerosa a manutenção da 

qualidade do cadastramento de pessoas obrigadas, no 

Coaf, em nível adequado para assegurar um desempenho 

eficiente das suas atividades de fiscalização. 

 

37) RESOLUÇÃO COAF Nº 33, 
DE 06.03.2020 

 

A Resolução COAF nº 33, de 06.03.2020, alterou a 

Resolução nº 21, de 20 de dezembro de 2012, do Conselho 

de Controle de Atividades Financeiras - Coaf, que dispõe 

sobre os procedimentos a serem adotados pelas empresas 

de fomento comercial, na forma do §1º do art. 14 da Lei nº 

9.613, de 3 de março de 1998. 

A Resolução altera o artigo 1º da norma, que estabelece 

como objetivo o estabelecimento de normas gerais de 

prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do 

terrorismo a serem observadas pelas empresas de 

fomento comercial ou mercantil (factoring), em qualquer 

de suas modalidades. 

 

38) RESOLUÇÃO COAF Nº 32, 
DE 06.03.2020 

 

A Resolução COAF nº 32, de 06.03.2020 revogou a 

Resolução nº 15, de 28 de março de 2007, do Conselho de 

Controle de Atividades Financeiras - COAF, que dispõe 

sobre os procedimentos a serem observados pelas pessoas 

físicas e jurídicas reguladas pelo Coaf, em decorrência do 

contido no § 1º do art. 14 da Lei nº 9.613, de 3 de março 

de 1998, relativamente a operações ou propostas de 

operações ligadas ao terrorismo ou seu financiamento. 

 

39) INSTRUÇÃO NORMATIVA 
DREI Nº 81, DE 10.06.2020 
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A Instrução Normativa DREI nº 81/2020, publicada no DOU 

de 15.06.2020, dispôs sobre as normas e diretrizes gerais 

do Registro Público de Empresas. A nova instrução 

também regulamentou as disposições do Decreto nº 

1.800/1996. 

 

40) INSTRUÇÃO NORMATIVA 
SEDG Nº 43, DE 08.06.2020 

 

A Instrução Normativa SEDG nº 43/2020, publicada no 

DOU de 09.06.2020, dispôs sobre a dispensa, o 

parcelamento, a compensação e a suspensão de cobrança 

de débito resultante de multa administrativa, prevista nas 

Leis nº 8.666/1993, nº 10.520/2002 e nº 12.462/2011, no 

âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica 

e fundacional, não inscritas em dívida ativa. 

Os entes federativos poderão aplicar as disposições desta 

Instrução Normativa para os contratos administrativos 

firmados que utilizem recursos da União decorrentes de 

transferências voluntárias. 

 

41) INSTRUÇÃO NORMATIVA 
RFB Nº 1.937, DE 15.04.2020 

 

A Instrução Normativa RFB nº 1.937, de 15.04.2020, altera 

a Instrução Normativa RFB nº 1.861, de 27 de dezembro de 

2018, que estabelece requisitos e condições para a 

realização de operações de importação por conta e ordem 

de terceiro e por encomenda. 

Pela IN, “consideram-se recursos próprios do importador 

por encomenda os valores recebidos do encomendante 

predeterminado a título de pagamento, total ou parcial, da 

obrigação, ainda que ocorrido antes da realização da 

operação de importação ou da efetivação da transação 

comercial de compra e venda”. 

 

42) INSTRUÇÃO NORMATIVA 
DREI Nº 079, DE 14.04.2020 
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Esta Instrução Normativa do Departamento Nacional de 

Registro Empresarial e Integração regulamenta a 

participação e a votação a distância em reuniões e 

assembleias de sociedades anônimas fechadas, limitadas e 

cooperativas. 

As reuniões e assembleias podem ser: 

I - semipresenciais, quando os acionistas, sócios ou 

associados puderem participar e votar presencialmente, 

no local físico da realização do conclave, mas também a 

distância, nos termos do § 2º; ou 

II - digitais, quando os acionistas, sócios ou associados só 

puderem participar e votar a distância, nos termos do § 2º, 

caso em que o conclave não será realizado em nenhum 

local físico. 

Não obstante, a IN também já possibilita que a 

participação e a votação a distância dos acionistas, sócios 

ou associados pode ocorrer mediante o envio de boletim 

de voto a distância e/ou mediante atuação remota, via 

sistema eletrônico. 

 

43) INSTRUÇÃO NORMATIVA 
DREI Nº 077, DE 18.03.2020 

 

A Instrução Normativa DREI nº 077 de 18 de março de 2020 

dispôs sobre os pedidos de autorização para 

funcionamento de filial, agência, sucursal ou 

estabelecimento no País, por sociedade empresária 

estrangeira, que deverá solicitar autorização de 

funcionamento ao Governo Federal. Além disso, revoga as 

Instruções Normativas DREI nº 7, de 5 de dezembro de 

2013; 25, de 10 de setembro de 2014; 49, de 2 de outubro 

de 2018; e 59, de 15 de abril de 2019. 

 

44) INSTRUÇÃO NORMATIVA 
SDG Nº 076, DE 09.03.2020 

 

A Instrução Normativa SDG nº 076 de 09 de março de 2020 

dispôs sobre a política, os procedimentos e os controles a 

serem adotados no âmbito das Juntas Comerciais para o 

cumprimento das disposições da Lei nº 9.613, de 3 de 
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março de 1998, relativas à prevenção de atividades de 

lavagem de dinheiro, ou a ela relacionadas, e 

financiamento do terrorismo; e da Lei nº 13.810, de 8 de 

março de 2019, relativas ao cumprimento de 

determinações do Conselho de Segurança das Nações 

Unidas acerca da indisponibilidade de ativos. 

Além disso, revoga a Instrução Normativa DREI nº 64, de 

15 de julho de 2019. 

 

45) PORTARIA SENACON Nº 
20, DE 22.06.2020 

 

A Portaria SENACON nº 20/2020, publicada no DOU de 

25.06.2020, acrescentou o art. 8º à Portaria nº 618/2019 

para disciplinar a apresentação de relatórios periódicos 

das campanhas de chamamento (recall) perante o 

Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. 

 

46) PORTARIA SENACON Nº 
19, DE 22.06.2020 

 

A Portaria SENACON nº 19/2020, publicada no DOU de 

25.06.2020, dispôs sobre a desistência, em caráter 

transitório, de recursos que estiverem pendentes de 

decisão na data de publicação desta Portaria, no âmbito 

dos processos administrativos da SENACON 

A desistência dependerá: (i) de manifestação, no prazo de 

trinta dias, a contar da data de publicação desta Portaria; 

e (ii) do cumprimento do disposto nas alíneas "a" a "c" do 

inciso I e do inciso II do art. 3º da Portaria nº 14/2020, da 

SENACON. 

 

47) PORTARIA ME Nº 212, DE 
13.05.2020 

 

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.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-20-de-22-de-junho-de-2020-263400955
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-19-de-22-de-junho-de-2020-263400883


 45  
 

 

INFORMATIVO MARÇO-JUNHO 2020 | Santos Bevilaqua Advogados                     VOLTAR AO SUMÁRIO 

     

 

A Portaria ME nº 212/2020 altera o Regimento Interno do 

Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros 

Privados, de Previdência Privada Aberta e de Capitalização. 

A principal alteração trazida pela norma foi a 

regulamentação da realização de sessões do CRSNSP por 

meio de videoconferência. 

 

48) PORTARIA ME Nº 209, DE 
13.05.2020 

 

A Portaria ME nº 209/2020 estabelece as condições e os 

procedimentos para o cadastramento de consignatários e 

a habilitação para o processamento de consignações, o 

controle da margem consignável, a recepção e o 

processamento das operações de consignação, o 

cancelamento de consignação e de desconto, a 

desativação temporária, o descadastramento e a 

suspensão por inadimplência de consignatários e o registro 

e o processamento de reclamações de consignados. 

 

49) PORTARIA SENACON Nº 
015, DE 27.03.2020 

 

A Portaria SENACON nº 015, de 27.03.2020, publicada no 

Diário Oficial da União de 07.04.2020, determina o 

cadastro de empresas na plataforma Consumidor.gov.br 

para viabilizar a mediação via internet, pela Secretaria 

Nacional do Consumidor, dos conflitos de consumo 

notificados eletronicamente, nos termos do art. 34 do 

Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997. 

A participação de empresas no Consumidor.gov.br 

somente é obrigatória para as empresas ou grupos 

econômicos listados nos incisos I, II e III artigo 2º do 

Portaria 15/2020, e que necessariamente cumpram todos 

os requisitos previstos nos incisos I, II e III do § 1º. 

Em regra, a participação das empresas no 

Consumidor.gov.br é voluntária e se materializa com 

assinatura de  termo de adesão, no qual as empresas 

interessadas se comprometem a conhecer, analisar e 

investir todos os esforços possíveis para a solução dos 

problemas apresentados, como uma alternativa para 
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resolução de conflitos que não puderam ser superadas em 

seus canais próprios, funcionando como uma alternativa 

de ingresso ao Poder Judiciário. 

 

50) PORTARIA PGFN Nº 9.917, 
DE 14.04.2020 E PORTARIA 
PGFN Nº 9.924, DE 14.04.2020 

 

A Portaria PGFN nº 9.917, de 14.04.2020, disciplina os 

procedimentos, os requisitos e as condições necessárias à 

realização da transação na cobrança da dívida ativa da 

União, cuja inscrição e administração incumbam à 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

Já a Portaria PGFN nº 9.924, de 14.04.2020, estabelece as 

condições para transação extraordinária na cobrança da 

dívida ativa da União (DAU), em função dos efeitos da 

pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19) na 

capacidade de geração de resultado dos devedores 

inscritos em DAU. 

Nos termos da Portaria, são objetivos da transação 

extraordinária na cobrança da dívida ativa da União: 

I - viabilizar a superação da situação transitória de crise 

econômico-financeira dos devedores inscritos em dívida 

ativa da União, em função dos efeitos da pandemia 

causada pelo coronavírus (COVID-19), a fim de permitir a 

manutenção da fonte produtora e do emprego dos 

trabalhadores; 

II - assegurar que a cobrança dos créditos inscritos em 

dívida ativa da União seja realizada de forma a permitir o 

equilíbrio entre a expectativa de recebimento dos créditos 

e a capacidade de geração de resultados dos contribuintes 

pessoa jurídica; e 

III - assegurar que a cobrança de créditos inscritos em 

dívida ativa seja realizada de forma menos gravosa para os 

contribuintes pessoa física. 

 

51) PORTARIA SENACON Nº 
014, DE 19.03.2020 
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A Portaria SENACON nº 014, de 19 de março de 2020, 

disciplinou a incidência de fator de redução no pagamento 

de multas aplicadas pelas Secretaria Nacional do 

Consumidor em caso de renúncia, pelo infrator, ao direito 

de recorrer da decisão administrativa de que trata o art. 46 

do Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997. 

A norma estabelece que o fornecedor que, no prazo 

recursal, renunciar expressamente ao direito de recorrer 

administrativa e judicialmente da decisão de que trata o 

art. 46 do Decreto nº 2.181, de 1997, fará jus a um fator de 

redução de 25% no valor da multa aplicada. 

 

52) PORTARIA MJSP Nº 071, 
DE 28.02.2020 

 

A Portaria MJSP nº 071 de 28.02.2020, dispôs sobre as 

regras para a formalização de termo de ajustamento de 

conduta nos processos administrativos sancionatórios, no 

âmbito da Secretaria Nacional do Consumidor do 

Ministério da Justiça e Segurança Pública. 

 

53) REVISÃO DE 
PRONUNCIAMENOS TÉCNICOS 
Nº 16 DO CPC 

 

A CVM colocou em audiência pública, em 15.06.2020, a 

Revisão de Pronunciamentos Técnicos nº 16 que 

estabelece alterações no Pronunciamento Técnico CPC 06 

(R2) – Arrendamentos, em decorrência de benefícios 

relacionados à COVID-19 concedidos em contratos de 

arrendamento. 

O objetivo é dar uma resposta rápida às entidades no 

enfrentamento de um dos vários desafios impostos pela 

pandemia e está plenamente alinhado à alteração da IFRS 

16 – Leases, aprovada pelo IASB no fim de maio. 

Para mais informações, acesse o Edital. 
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MERCADO FINANCEIRO, 
MERCADO DE CAPITAIS 

 

1) LEI Nº 14.007, DE 02.06.2020 
 

A Lei nº 14.007/2020, publicada no DOU de 03.06.2020, 

extinguiu o fundo formado pelas reservas monetárias de 

que trata o art. 12 da Lei nº 5.143/1966, dispondo sobre a 

destinação dos recursos oriundos do fundo. 

A destinação observará o seguinte: 

Art. 2º [...] II - os títulos públicos que compõem as reservas 

monetárias serão cancelados pela Secretaria do Tesouro 

Nacional da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério 

da Economia; 

III - a Caixa Econômica Federal, na qualidade de 

administradora do Fundo de Compensação de Variações 

Salariais, procederá à extinção dos valores relativos aos 

saldos residuais de contratos habitacionais sob a 

titularidade do fundo formado pelas reservas monetárias 

e solicitará aos órgãos competentes a adoção de medidas 

para dar baixa contábil dos valores correspondentes do 

passivo do Fundo de Compensação de Variações Salariais. 

§ 1º O Banco Central do Brasil disponibilizará à Secretaria 

do Tesouro Nacional da Secretaria Especial de Fazenda do 

Ministério da Economia a documentação necessária à 

execução das ações previstas nesta Lei e manterá sob a 

sua responsabilidade o restante do acervo documental 

referente ao fundo formado pelas reservas monetárias. 

[...] Art. 3º A União sucederá o Banco Central do Brasil nos 

direitos, nas obrigações e nas ações judiciais em que ele, 

como gestor do fundo formado pelas reservas monetárias 

referido no art. 1º desta Lei, seja autor, réu, assistente, 

opoente ou terceiro interessado. 

 

2) MEDIDA PROVISÓRIA N° 931, 
DE 30.03.2020 

 

A Medida Provisória n° 931, de 30.03.2020, garante às 

empresas mais tempo para fazer suas assembleias gerais 

ordinárias. Na prática, segundo o texto da MP 931/2020, 

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/Lei/L14007.htm
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-931-de-30-de-marco-de-2020-250468675


 49  
 

 

INFORMATIVO MARÇO-JUNHO 2020 | Santos Bevilaqua Advogados                     VOLTAR AO SUMÁRIO 

     

 

sociedades anônimas, companhias limitadas e 

cooperativas que tiveram exercícios sociais encerrados 

entre 31 de dezembro de 2019 e o 31 de março de 2020 

vão ganhar mais três meses para fazer as AGOs. 

O exercício social é o período de 12 meses que uma 

determinada empresa deve considerar para elaborar 

demonstrativos de todo o seu processo contábil, para 

apurar o resultado do desempenho operacional da 

organização e fazer seu balanço patrimonial. É a base 

temporal de uma empresa. 

A CVM também fica autorizada por esta MP a prorrogar os 

prazos regulamentares para as companhias de capital 

aberto apresentarem suas devidas informações 

financeiras. 

 

3) DECRETO Nº 10.387, DE 
05.06.2020 

 

O Decreto nº 10.387/2020, publicado no DOU de 

05.06.2020, alterou o Decreto nº 8.874/2016, para dispor 

sobre incentivo ao financiamento de projetos de 

infraestrutura com benefícios ambientais e sociais. 

A nova norma se integra com a Lei nº 12.431/2011, 

incentivando, com benefícios fiscais, a emissão de 

debêntures e outros títulos relacionados a projetos de 

investimento na área de infraestrutura ou produção 

econômica em pesquisa, desenvolvimento e inovação que 

sejam considerados prioritários pelo governo federal. 

 

4) 13 RESOLUÇÕES DA CMN 
SOBRE CRÉDITO RURAL 

 

No último mês, a CMN editou 13 resoluções que 

provocaram consideráveis mudanças no Manual de 

Crédito Rural (MCR). Em um intervalo de menos de uma 

semana, foram publicadas as Resoluções CMN nº 

4.823/2020, nº 4.824/2020, nº 4.825/2020, nº 4.826/2020, 

nº 4.827/2020, nº 4.828/2020, nº 4.829/2020, nº 

4.830/2020, nº 4.832/2020, nº 4.833/2020, nº 4.834/2020, 

nº 4.835/2020 e nº 4.836/2020. 
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As alterações, referentes às operações de crédito rural, 

visaram garantir melhor distribuição de recursos e adoção 

de procedimentos mais eficientes e seguros. 

Entre as ações de crédito afetadas estão o Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(Pronaf), o Programa de Garantia da Atividade 

Agropecuária (Proagro), as operações de Financiamentos 

para Garantia de Preços ao Produtor (FGPP), o Programa 

Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp), o 

Programa de Capitalização de Cooperativas Agropecuárias 

(Procap-Agro), o Programa de Garantia de Preços para a 

Agricultura Familiar (PGPAF), o Fundo de Terras e da 

Reforma Agrária (FTRA) e o Programa Nacional de Crédito 

Fundiário (PNCF). 

 

5) RESOLUÇÃO CMN Nº 4.821, DE 
01.06.2020 

 

A Resolução CMN nº 4.821/2020, publicada no DOU de 

03.06.2020, alterou o limite global anual para contratação 

de operações de crédito com os órgãos e entidades do 

setor público em 2020, a ser observado pelas instituições 

financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar 

pelo Banco Central do Brasil, por meio da alteração desse 

limite no Anexo à Resolução nº 4.589/2017. 

 

6) RESOLUÇÃO CONJUNTA CMN 
Nº 1 E CIRCULAR BACEN Nº 
4.015 

 

A regulamentação do Open Banking cria um ambiente 

propício para o surgimento de novas soluções de serviços 

inclusivos, competitivos, seguros e customizados ao perfil 

de clientes. É um passo importante no processo de 

digitalização do sistema financeiro, promovendo melhor e 

maior acesso das famílias e empresas aos serviços e 

produtos financeiros e representa uma das principais 

ações da agenda BC. 

A nova regulamentação permite, desde que haja prévio 

consentimento do cliente, o compartilhamento 

padronizado de dados e serviços por meio de abertura e 
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integração de sistemas, por instituições financeiras, 

instituições de pagamento e demais instituições 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central.  

O Open Banking visa permitir a integração de serviços 

financeiros às diferentes jornadas digitais dos clientes e 

reduzir a assimetria de informações entre os prestadores 

de serviços financeiros, favorecendo assim o surgimento 

de novos modelos de negócios e de novas formas de 

relacionamento entre instituições e entre essas e seus 

clientes e parceiros. Nesse contexto, são exemplos de 

novos serviços que podem ser ofertados: comparadores de 

produtos e serviços financeiros, de serviços de 

aconselhamento financeiro, de gestão financeira e de 

iniciação de transação de pagamento em um ambiente 

mais familiar e conveniente para os consumidores.  

As premissas do modelo de Open Banking que será 

implantado no País são de que o cliente pessoa natural ou 

jurídica é titular dos seus dados pessoais e de que a sua 

experiência no processo de solicitação de 

compartilhamento deverá se dar de forma ágil, segura, 

precisa e conveniente, por meio de canais eletrônicos das 

instituições. 

A partir dessas premissas, os atos normativos aprovados 

trazem regras a respeito do escopo de dados e serviços 

abrangidos, das instituições participantes, do 

consentimento do cliente e de autenticação, da convenção 

a ser celebrada entre as instituições participantes para 

definir os padrões técnicos e procedimentos operacionais 

para implementação do Open Banking. Além disso, dispõe 

sobre a responsabilidade das instituições, inclusive no que 

diz respeito à disponibilidade e à performance das 

interfaces e ao atendimento de demandas de clientes e ao 

suporte às demais participantes. 

A disciplina do Open Banking será implementada de forma 

faseada, iniciando em 30 de novembro de 2020 e 

concluindo em outubro de 2021, com base nas seguintes 

fases: 

Fase I: acesso ao público a dados de instituições 

participantes do Open Banking sobre canais de 

atendimento e produtos e serviços relacionados com 

contas de depósito à vista ou de poupança, contas de 

pagamento ou operações de crédito; 

Fase II: compartilhamento entre instituições participantes 

de informações de cadastro de clientes e de 
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representantes, bem como de dados de transações dos 

clientes acerca dos produtos e serviços relacionados na 

Fase I; 

Fase III: compartilhamento do serviço de iniciação de 

transação de pagamento entre instituições participantes, 

bem como do serviço de encaminhamento de proposta de 

operação crédito entre instituição financeiras e 

correspondentes no País eventualmente contratados para 

essa finalidade; e 

Fase IV: expansão do escopo de dados para abranger, entre 

outros, operações de câmbio, investimentos, seguros e 

previdência complementar aberta, tanto no que diz aos 

dados acessíveis ao público quanto aos dados de 

transações compartilhados entre instituições 

participantes.  

Clique para ler a Resolução Conjunta nº 1. 

Clique para ler a Circular nº 4.015. 

Em 04/05/2020, o Banco Central do Brasil (BCB) editou a 

Resolução Conjunta nº 1, que regulamenta a 

implementação do Sistema Financeiro Aberto (Open 

Banking) por parte de instituições financeiras, instituições 

de pagamento e demais instituições autorizadas a 

funcionar pelo BCB. 

O Open Banking é o compartilhamento padronizado de 

dados e serviços entre instituições, com prévio 

consentimento dos clientes, por meio de abertura e 

integração de sistemas, e tem como objetivo o incentivo à 

inovação, a promoção da concorrência, o aumento da 

eficiência do sistema financeiro e a promoção da cidadania 

financeira. 

O compartilhamento tem caráter obrigatório para as 

instituições financeiras de grande porte, e opcional para as 

demais instituições, como as fintechs. 

A norma traz regras acerca do consentimento, o qual 

deverá ser solicitado por meio de linguagem clara, objetiva 

e adequada; referir-se a finalidades determinadas; ter 

prazo de validade compatível com as finalidades, limitado 

a doze meses; discriminar a instituição transmissora de 

dados ou detentora de conta, conforme o caso; discriminar 

os dados ou serviços que serão objeto de 

compartilhamento, e incluir a identificação do cliente. É 

vedado obter o consentimento do cliente por meio de 

contrato de adesão; por meio de formulário com opção de 
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aceite previamente preenchida; ou de forma presumida, 

sem manifestação ativa pelo cliente. 

A última fase de implementação do Open Banking, prevista 

para ser concluída até 25/10/2021, abrangerá o 

compartilhamento de transações de clientes relacionadas 

com seguros e previdência complementar aberta, bem 

como de dados referentes a produtos e serviços 

relacionados com seguros e previdência complementar 

aberta. 

A norma permite a contratação de parceria com entidades 

não autorizadas a funcionar pelo BCB com o objetivo de 

compartilhar dados e serviços abrangidos pelo Open 

Banking, razão pela qual as seguradoras poderiam realizar 

as parcerias necessárias, observando o regramento 

estabelecido na Resolução. 

O canal bancário é um canal de distribuição extremamente 

relevante para o setor de seguros, com destaque para o 

ramo prestamista, que garante empréstimos contratados, 

e para o ramo de riscos diversos, que garante a 

perda/roubo de cartão, entre outros. Ademais, planos de 

previdência complementar aberta são comumente 

ofertados por instituições financeiras. 

Apesar de a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) 

ainda não ter norma própria acerca do Open Insurance, o 

tema vem sendo discutido no setor de seguros e, 

certamente, a Resolução Conjunta nº 1 abre caminhos 

para o regramento específico do regulador de seguros, 

mesmo porque será necessário estabelecer critérios para a 

compatibilização do compartilhamento de seguros 

trazidos pela legislação bancária com a legislação 

securitária, além de ser estabelecida uma sistemática 

adequada para a obtenção do consentimento do cliente, 

tendo em vista a natureza de adesão da maioria dos 

contratos de seguros contratada por meio de canais 

bancários. 

 

7) RESOLUÇÃO COAF Nº 35, DE 
04.05.2020 

 

A Resolução COAF nº 35 revoga a Resolução nº 6, de 2 de 

julho de 1999, do Conselho de Controle de Atividades 

Financeiras (Coaf), que dispõe sobre procedimentos a 
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serem observados pelas administradoras de cartões de 

credenciamento ou de cartões de crédito. 

 

8) RESOLUÇÃO CMN Nº 4.816, DE 
13.05.2020 

 

A Resolução CMN nº 4.816/2020 altera a Resolução nº 

4.802, de 9 de abril de 2020, que autoriza, para produtores 

rurais e cooperativas singulares de produção agropecuária 

que tenham sofrido perdas na renda em decorrência de 

seca ou estiagem, a renegociação de operações de crédito 

rural de custeio e de investimento. 

 

9) RESOLUÇÃO CMN Nº 4.815, DE 
04.05.2020 

 

A Resolução CMN nº 4.815/2020 dispõe sobre condições e 

procedimentos para a realização de operações de 

desconto de recebíveis mercantis e de operações de 

crédito garantidas por esses recebíveis pelas instituições 

financeiras. 

 

10) RESOLUÇÃO CMN Nº 
4.814, DE 30.04.2020 

 

A Resolução CMN nº 4.814/2020 altera a Resolução nº 

4.677, de 31 de julho de 2018, que estabelece limites 

máximos de exposição por cliente e limite máximo de 

exposições concentradas. 

O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprimorou as 

regras que tratam do limite máximo de exposição por 

cliente e do limite máximo de exposições concentradas 

(LEC) para instituições integrantes de um mesmo sistema 

cooperativo de crédito.  

Com a decisão, a isenção para fins do LEC atualmente 

aplicável a repasses entre instituições de um mesmo 

sistema cooperativo destinados a financiamentos a 

associados foi estendida aos repasses destinados a 
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empréstimos, ou seja, a operações de prazo geralmente 

mais curto. 

Além disso, nas operações em que os recursos são 

destinados diretamente por banco cooperativo, 

cooperativa central ou confederação a associado do 

sistema, com garantia da cooperativa singular, esse 

associado passa a ser reconhecido como contraparte para 

fins do LEC, em vez da cooperativa que prestou a garantia.  

A medida busca trazer mais eficiência às operações entre 

integrantes dos sistemas cooperativos de crédito, 

reconhecendo as especificidades do modelo de negócios 

dessas instituições e garantindo níveis adequados de 

prudência.  

As alterações entram em vigor imediatamente. 

 

11) RESOLUÇÃO CMN Nº 
4.813, DE 30.04.2020 

 

A Resolução CMN nº 4.813/2020 estabelece, por prazo 

determinado, percentuais a serem aplicados ao montante 

dos ativos ponderados pelo risco na forma simplificada 

(RWAS5), para fins de apuração do requerimento mínimo 

de Patrimônio de Referência Simplificado (PRS5), de que 

trata a Resolução nº 4.606, de 19 de outubro de 2017. 

O Conselho Monetário Nacional (CMN) decidiu, nesta 

quinta-feira, 30/04, reduzir temporariamente o 

requerimento de capital para as instituições do Segmento 

5 (S5), que são as de menor porte e perfil de risco 

simplificado. A medida tem o potencial de liberar 

aproximadamente R$1,3 bilhões da exigibilidade de capital 

regulatório das instituições do S5. 

A medida tem o objetivo de aumentar a capacidade das 

instituições do S5 de atravessarem a crise causada pela 

pandemia da Covid-19 e de manterem o fluxo de crédito 

para a economia.  

Os percentuais a serem aplicados ao montante dos ativos 

ponderados pelo risco na forma simplificada (RWAS5) para 

fins de apuração do requerimento mínimo de Patrimônio 

de Referência Simplificado (PRS5) serão reduzidos por um 

ano de 12% para 10,5% , para as cooperativas singulares 

de crédito, e de 17% para 15%, para as demais instituições. 

A Resolução prevê calendário de retorno gradual aos 

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=Resolu%C3%A7%C3%A3o&numero=4813


 56  
 

 

INFORMATIVO MARÇO-JUNHO 2020 | Santos Bevilaqua Advogados                     VOLTAR AO SUMÁRIO 

     

 

valores originais, que serão reestabelecidos em maio de 

2022. 

A decisão entrará em vigor imediatamente. 

 

12) RESOLUÇÃO CMN Nº 
4.812, DE 30.04.2020 

 

A Resolução CMN nº 4.812/2020 dispõe sobre os 

instrumentos de captação das sociedades de crédito, 

financiamento e investimento. 

O Conselho Monetário Nacional (CMN) autorizou as 

sociedades de crédito, financiamento e investimento 

(financeiras) a emitir Certificados de Depósito Bancário 

(CDBs). 

O objetivo da medida é ampliar as opções de instrumentos 

de captação de recursos disponíveis para esse segmento 

do SFN e, dessa forma, mitigar os efeitos da crise 

econômica causada pelo combate à Covid-19. As 

financeiras são importantes para a concorrência e para o 

acesso ao Sistema Financeiro Nacional por parte de 

famílias e empresas de pequeno e médio porte. 

Na mesma regulamentação, o CMN deixou claro quais 

outros instrumentos de captação já podiam ser usados por 

financeiras: depósito interfinanceiro, depósito a prazo com 

garantia especial (DPGE), letra de câmbio, letra de crédito 

do agronegócio (LCA), letra financeira (LF), letra imobiliária 

garantida (LIG), operação compromissada e recibo de 

depósito bancário. 

 

13) RESOLUÇÃO CMN Nº 
4.811, DE 30.04.2020 

 

A Resolução CMN nº 4.811/2020 altera a Resolução nº 

3.568, de 29 de maio de 2008, que dispõe sobre o mercado 

de câmbio, e a Resolução nº 3.954, de 24 de fevereiro de 

2011, que altera e consolida as normas que dispõem sobre 

a contratação de correspondentes no País, para elevar 

limites de instituições para a realização de operações de 

câmbio e aprimorar os dispositivos relativos a 

correspondentes em operações de câmbio. 
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O Conselho Monetário Nacional (CMN) decidiu elevar de 

US$100 mil para US$300 mil o valor das operações de 

câmbio realizadas por sociedades corretoras de títulos e 

valores mobiliários, sociedades distribuidoras de títulos e 

valores imobiliários e sociedades corretoras de câmbio 

autorizadas a operar no mercado de câmbio. Ao todo, 

existem 80 dessas instituições. 

A medida cria mais canais para a realização de operações 

de câmbio, inclusive referentes ao comércio exterior 

brasileiro, com benefícios para a maior competição. Em 

2019, 13,3% das operações de câmbio de exportação 

tinham valor entre US$100 mil e US$300 mil. As operações 

de câmbio de importação da mesma faixa de valor 

correspondiam a 9,2% do total dos contratos de câmbio de 

compras de bens e serviços do exterior.  

A alteração de limites para as operações de câmbio feitas 

em instituições não bancárias entrará em vigor de 

imediato.  

O CMN decidiu também reduzir de US$3 mil para US$1 mil 

o limite para operações de câmbio realizadas por meio de 

correspondentes cambiais em que tanto a moeda 

estrangeira quanto os reais são entregues em espécie e 

introduziu outros aperfeiçoamentos nas regras dessas 

operações.  

A mudança do limite das operações de câmbio feitas em 

correspondentes cambiais entrará em vigor somente em 

1º de julho de 2020. 

 

14) RESOLUÇÃO CMN Nº 
4.809, DE 30.04.2020 

 

A Resolução CMN nº 4.809/2020 altera a Resolução nº 

4.662, 25 de maio de 2018, que dispõe sobre o 

requerimento de margem bilateral de garantia em 

operações com instrumentos financeiros derivativos 

realizadas no País ou no exterior por instituições 

financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar 

pelo Banco Central do Brasil, não liquidadas por meio de 

entidade que se interponha como contraparte central, e a 

Resolução nº 4.734, de 27 de junho de 2019, que 

estabelece condições e procedimentos para a realização 

de operações de desconto de recebíveis de arranjo de 

pagamento integrante do Sistema de Pagamentos 
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Brasileiro baseado em conta pós-paga e de depósito à vista 

e de operações de crédito garantidas por esses recebíveis. 

O Conselho Monetário Nacional (CMN) decidiu adiar para 

3 de novembro de 2020 a entrada em vigor da nova 

regulamentação do registro de recebíveis de cartões de 

pagamento. Com o adiamento, o SFN ganha espaço para 

concentrar suas ações no combate à crise gerada pela 

Covid-19. A previsão era da entrada em vigor do novo 

regulamento no dia 3 de agosto deste ano.  

Em linha com a recomendação internacional, o CMN 

também decidiu estender por um ano a implantação do 

cronograma para requerimento de margem bilateral de 

garantia em operações com instrumentos financeiros 

derivativos balcão. Assim,  fica vigente até 31 de agosto de 

2021, o valor nocional de R$2,25 trilhões em operações 

dessa natureza como referência para definição da 

instituição que estará sujeita ao requerimento, reduzindo-

se para R$160 bilhões a partir de 1º de setembro de 2021 

e para R$25 bilhões a partir de 1º de setembro de 2022. 

 

15) RESOLUÇÃO CMN Nº 
4.808, DE 30.04.2020 

 

Em 5 de maio de 2019, foi publicada, pelo Banco Central 

do Brasil (BCB), no Diário Oficial da União a Resolução CMN 

nº 4.808/2020, para dispor sobre a alienação de moeda 

estrangeira de que trata o § 1º do art. 60-A da Lei nº 

11.343/2006, a ser realizada por meio de operação de 

compra de moeda estrangeira por instituição autorizada a 

operar no mercado de câmbio pelo Banco Central do Brasil. 

 

16) RESOLUÇÃO CMN Nº 
4.806, DE 30.04.2020 

 

A Resolução CMN nº 4.806/2020 altera o prazo para 

contratação da linha de crédito com recursos do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

destinada a empresas cerealistas para financiamento de 

investimento em obras civis e na aquisição de máquinas e 

equipamentos necessários à construção de armazéns e à 
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expansão da capacidade de armazenagem de grãos, de que 

trata a Resolução nº 4.760/19.  

 

17) RESOLUÇÃO CMN Nº 
4.802, DE 09.04.2020 

 

A Resolução CMN nº 4.802, de 09.04.2020, autoriza, para 

produtores rurais e cooperativas singulares de produção 

agropecuária que tenham sofrido perdas na renda em 

decorrência de seca ou estiagem, a renegociação de 

operações de crédito rural de custeio e de investimento; e 

o financiamento no âmbito do Programa de Capitalização 

de Cooperativas Agropecuárias (Procap-Agro) ao amparo 

de Recursos Obrigatórios, de que trata a Seção 2 do 

Capítulo 6 do Manual de Crédito Rural (MCR 6-2); e cria 

linhas especiais de crédito de custeio ao amparo do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (Pronaf) e do Programa Nacional de Apoio ao 

Médio Produtor Rural (Pronamp). 

 

18) RESOLUÇÃO CMN Nº 
4.800, DE 06.04.2020 

 

Com a Resolução nº 4.800, de 06.04.2020, o Conselho 

Monetário Nacional (CMN) regulamentou a concessão de 

empréstimos do Programa Emergencial de Suporte a 

Empregos - PESE, criado pela Medida Provisória 944/2020. 

Com objetivo de preservar empregos, o PESE abrirá uma 

linha de crédito emergencial de R$ 40 bilhões para 

financiar, por dois meses, a folha de pagamentos de 

pequenas e médias empresas (PME). Com a 

regulamentação do CMN, o programa pode entrar em 

operação. 

 

19) RESOLUÇÃO CMN Nº 
4.797, DE 06.04.2020 

 

O Conselho Monetário Nacional (CMN) vedou 

temporariamente a distribuição de resultados e o aumento 

da remuneração de administradores das instituições 
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financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar 

pelo Banco Central. A medida faz parte de um conjunto de 

medidas que o Banco Central está adotando para enfrentar 

os potenciais efeitos da Covid-19 na economia. 

O objetivo da regulamentação, contida na Resolução nº 

4.797, de 06.04.2020, é evitar o consumo de recursos 

importantes para a manutenção do crédito e para a 

eventual absorção de perdas futuras. As vedações serão 

aplicadas aos pagamentos referentes às datas-bases 

compreendidas entre a data da entrada em vigor da 

Resolução e 30 de setembro de 2020 e aos pagamentos a 

serem realizados durante a vigência da norma. 

 

20) RESOLUÇÃO Nº 4.795, DE 
02.04.2020 

 

A Resolução nº 4.795, de 2 de abril de 2020, autoriza o 

Banco Central do Brasil a realizar operações de 

empréstimo, sob condições específicas, por meio de Linha 

Temporária Especial de Liquidez, mediante aquisição 

direta, no mercado primário, de Letras Financeiras com 

garantia em ativos financeiros ou valores mobiliários (LTEL-

LFG). 

As operações de empréstimo de que trata esta Resolução 

estarão disponíveis até 31 de dezembro de 2020 para 

contratação por bancos múltiplos, bancos comerciais, 

bancos de investimento, caixas econômicas e o Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 

titulares de Conta Reservas Bancárias que aderirem às 

condições contratuais e procedimentos operacionais 

estabelecidos pelo Banco Central do Brasil para 

formalização da emissão da Letra Financeira e mobilização 

dos ativos financeiros ou valores mobiliários garantidores. 

 

21) RESOLUÇÃO CMN Nº 
4.794, DE    02.04.2020 

 

A Resolução CMN nº 4.794, de 02.04.2020, altera o art. 2º 

da Resolução nº 3.631, de 30 de outubro de 2008, que 

dispõe sobre a realização de contrato de swap de moedas 

entre o Banco Central do Brasil e o Federal Reserve Bank of 

New York. 
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Assim, com a nova Resolução “o valor em aberto das 

operações decorrentes do contrato referido no art. 1º não 

ultrapassará o montante agregado de US$60 bilhões, 

admitindo-se a realização de operações até 30 de 

setembro de 2020."  

 

22) RESOLUÇÃO CMN Nº 
4.792, DE 26.03.2020 

 

A Resolução CMN nº 4.792, de 26.03.2020, altera a 

Resolução nº 4.656, de 26 de abril de 2018, que dispõe 

sobre a sociedade de crédito direto e a sociedade de 

empréstimo entre pessoas, disciplina a realização de 

operações de empréstimo e de financiamento entre 

pessoas por meio de plataforma eletrônica e estabelece os 

requisitos e os procedimentos para autorização para 

funcionamento, transferência de controle societário, 

reorganização societária e cancelamento da autorização 

dessas instituições. 

 

23) RESOLUÇÃO CMN Nº 
4.788, DE 23.03.2020 

 

A Resolução CMN nº 4.788, de 23 de março de 2020, 

alterou a Resolução nº 4.733, de 27 de junho de 2019, que 

dispõe sobre as condições de emissão de Letra Financeira 

por parte das instituições financeiras que especifica. 

 

24) RESOLUÇÃO CMN Nº 
4.787, DE 23.03.2020 

 

A Resolução CMN nº 4.787, de 23 de março de 2020, 

promoveu ajustes na base de cálculo do direcionamento 

dos recursos captados por meio de emissão de Letras de 

Crédito do Agronegócio (LCA), de que trata a Seção 7 do 

Capítulo 6 do Manual de Crédito Rural (MCR). 
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25) RESOLUÇÃO CMN Nº 
4.785, DE 23.03.2020 

 

A Resolução CMN nº 4.785, de 23 de março de 2020, 

alterou a Resolução nº 4.222, de 23 de maio de 2013, que 

dispõe sobre o estatuto e o regulamento do Fundo 

Garantidor de Créditos (FGC), no sentido de autorizar a 

captação de Depósitos a Prazo com Garantia Especial 

(DPGE) sem cessão fiduciária em favor do Fundo 

Garantidor de Créditos (FGC) e para ajustar a contribuição 

adicional das instituições associadas e dar outras 

providências. 

 

26) CIRCULAR BACEN Nº 
4.033, DE 24.06.2020 

 

A Circular Bacen nº 4.033/2020, publicada no DOU de 

25.06.2020, alterou a Circular nº 3.975/2020, que institui o 

recolhimento compulsório sobre recursos de depósitos de 

poupança, para estabelecer deduções de exigibilidade de 

saldo de operações de crédito para financiamento de 

capital de giro e de saldo de aplicações em Depósitos a 

Prazo com Garantia Especial (DPGE) de instituições não 

pertencentes ao mesmo conglomerado. 

 

27) CIRCULAR BACEN Nº 
4.032, DE 23.06.2020 

 

A Circular Bacen nº 4.032/2020, publicada no DOU de 

23.06.2020, dispôs sobre a estrutura inicial responsável 

pela governança do processo de implementação no País do 

Sistema Financeiro Aberto (Open Banking). 

Trata-se de mais um passo no caminho da implementação 

do open banking no Brasil, que poderá alterar a estrutura 

e a forma de competição existente no Sistema Financeiro 

Brasileiro. 

Com a nova norma, o Bacen cria condições para que o 

mercado organize um arranjo para a implementação do 

Open Banking no país. A estrutura inicial será dividida em 
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três níveis: estratégico, representado pelo Conselho 

Deliberativo, administrativo, formado pelo Secretariado, e 

técnico, composto pelos Grupos Técnicos. 

O Bacen acompanhará as discussões dos Grupos Técnicos 

e do Conselho Deliberativo, sendo responsável pela 

aprovação da convenção a ser proposta por essa estrutura. 

 

28) CIRCULAR BACEN Nº 
4.031, DE 23.06.2020 

 

A Circular Bacen nº 4.031/2020, publicada no DOU de 

23.06.2020, alterou a Circular nº 3.682, de 4 de novembro 

de 2013, para dispor sobre condições para que arranjos de 

pagamento passem a integrar o Sistema de Pagamentos 

Brasileiro (SPB) em razão do risco ao normal 

funcionamento das transações de pagamentos de varejo. 

A alteração buscou atrair para o Bacen a competência para 

regular arranjos de pagamento negociados pela Visa e pela 

Mastercard com o WhatsApp. Declarada sua competência, 

o Bacen determinou a suspensão da parceria, para que ela 

seja analisada pelo Bacen e pelo CADE. 

 

29) CIRCULAR BACEN Nº 
4.030, DE 23.06.2020 

 

A Circular Bacen nº 4.030/2020, publicada no DOU de 

24.06.2020, alterou a Circular nº 3.809/2016, que 

estabelece os procedimentos para o reconhecimento de 

instrumentos mitigadores no cálculo da parcela dos ativos 

ponderados pelo risco (RWA) referente às exposições ao 

risco de crédito sujeitas ao cálculo do requerimento de 

capital mediante abordagem padronizada (RWACPAD), de 

que trata a Resolução nº 4.193/2013. 

 

30) CIRCULAR BACEN Nº 
4.028, DE 23.06.2020 
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A Circular Bacen nº 4.028/2020, publicada no DOU de 

24.06.2020, dispôs sobre as operações de compra e de 

venda de ativos privados em mercados secundários 

nacionais pelo Banco Central do Brasil. 

São elegíveis para tais operações os ativos privados que, no 

momento da compra pelo Bacen: tenham classificação em 

categoria de risco de crédito no mercado local equivalente 

a BB- ou superior, conferida por pelo menos uma das três 

maiores agências internacionais de classificação de risco; e 

apresentem preço de referência publicado por entidade do 

mercado financeiro acreditada pelo Bacen. 

 

31) CIRCULAR BACEN Nº 
4.027, DE 12.06.2020 

 

A Circular Bacen nº 4.027/2020, publicada no DOU de 

16.06.2020, instituiu o Sistema de Pagamentos 

Instantâneos (SPI) e a Conta Pagamentos Instantâneos 

(Conta PI) e aprova seu regulamento. 

 

32) CIRCULAR BACEN Nº 
4.026, DE 12.06.2020 

 

A Circular Bacen nº 4.026/2020, publicada no DOU de 

15.06.2020, alterou a Circular nº 3.809/2016, que 

estabelece os procedimentos para o reconhecimento de 

instrumentos mitigadores no cálculo da parcela dos ativos 

ponderados pelo risco (RWA) referente às exposições ao 

risco de crédito sujeitas ao cálculo do requerimento de 

capital mediante abordagem padronizada (RWACPAD), de 

que trata a Resolução nº 4.193/2013. 

 

33) CIRCULAR BACEN Nº 
4.019, DE 13.05.2020 

 

A Circular BACEN nº 4.019/2020 altera a Circular nº 3.691, 

de 16 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o mercado 

de câmbio, para aprimorar dispositivos relativos a 

operações que podem ser realizadas por instituições 
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autorizadas a operar no mercado de câmbio e a 

correspondentes em operações de câmbio. 

 

34) CIRCULAR BACEN Nº 
4.018, DE 13.05.2020 

 

A Circular BACEN nº 4.018/2020 altera as Circulares n.os 

3.690 e 3.691, ambas de 16 de dezembro de 2013, para 

regulamentar a Resolução nº 4.808, de 30 de abril de 2020, 

que dispõe sobre as operações de câmbio para a alienação 

de moeda estrangeira em espécie apreendida de que trata 

o § 1º do art. 60-A da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 

2006. 

 

35) CIRCULAR BACEN Nº 
4.016, DE 04.05.2020 

 

Esta Circular, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 

6 de agosto de 2019 pela Diretoria Colegiada do Banco 

Central do Brasil, presta-se a regulamentar a atividade de 

escrituração de duplicata escritural, sobre o sistema 

eletrônico de escrituração gerido por entidade autorizada 

a exercer essa atividade e sobre o registro ou o depósito 

centralizado e a negociação desses títulos de crédito. 

 

36) CIRCULAR BACEN Nº 
4.014, DE 30.04.2020 

 

Publicada no Diário Oficial da União pelo Banco Central do 

Brasil (BACEN) em 30 de maio de 2019, a Circular BACEN 

nº 4.014/2020, foi baixada pela Diretoria Colegiada do 

Banco Central do Brasil, em sessão realizada em 15 de abril 

de 2020, para alterar a data de entrada em vigor de 

dispositivos da Circular nº 3.952/19, que dispõe sobre o 

registro de recebíveis decorrentes de transações no 

âmbito de arranjo de pagamento baseado em conta pós-

paga e de depósito à vista integrante do Sistema de 

Pagamentos Brasileiro, prorrogando-a para 3 de novembro 

de 2020, tendo em vista os “momentos de desequilíbrios 

no ambiente econômico em função da expansão da 
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pandemia de Covid-19 no País” e os desafios trazidos às 

instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional e 

do Sistema de Pagamentos Brasileiro próprios do estado 

de calamidade pública daí decorrente. 

 

37) CIRCULAR BACEN Nº 
4.013, DE 28.04.2020 

 

Publicada no Diário Oficial da União pelo Banco Central do 

Brasil (BACEN) em 30 de abril de 2020, a Circular BACEN nº 

4.013/2020 altera a Circular nº 3.590/12, que dispõe sobre 

a análise de atos de concentração no Sistema Financeiro 

Nacional pelo Banco Central do Brasil.  

A norma administrativa, que promove mudanças 

regulamentares e de interpretação legal visando à 

melhoria em certos aspectos de controle de estruturas de 

mercado a imprescindíveis ao ambiente concorrencial no 

Sistema Financeiro Nacional, tenciona, dentre outras 

coisas, incluir negócios jurídicos de submissão obrigatória 

a esta Autarquia para análise concorrencial suscetíveis de 

controle de estrutura de mercado, bem como um art. 6º-A 

à Circular nº 3.590/12, para estabelecer que os atos de 

concentração serão analisados preponderantemente sob 

seus aspectos prudenciais quando situações indicarem a 

existência de riscos relevantes e iminentes à solidez e à 

estabilidade do sistema financeiro. 

 

38) CIRCULAR BACEN Nº 
4.011, DE 28.04.2020 

 

A Circular BACEN nº 4.011/2020 alterou a Circular BACEN 

nº 3.996/20, que dispõe sobre as operações de 

empréstimo por meio de Linha Temporária Especial de 

Liquidez para aquisição de Letra Financeira com garantia 

em ativos financeiros ou valores mobiliários (LTEL-LFG), de 

que trata a Resolução nº 4.795/20.  

Como consta de sua Exposição de Motivos o normativo, foi 

proposto no intuito de corrigir a redação demasiado 

restritiva dada pela Circular nº 4.007/20, ao art. 2º, § 4º, 

da Circular nº 3.996/20, pois “os tipos de repasse que não 

devem ser admitidos para compor a cesta de garantias de 

que se trata já se encontram relacionados no art. 8º, inciso 
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I, alínea “j” da Circular nº 3.996/20, não havendo 

necessidade de se especificar uma restrição adicional para 

essas operações.”. 

A partir da data de sua publicação, entrou a vigor a nova 

regra, segundo a qual os repasses interfinanceiros 

realizados no âmbito do Sistema Nacional de Crédito 

Cooperativo passaram integrar o rol de operações com 

característica de concessão de crédito de que trata o art. 

5º, inciso III, da Resolução nº 4.795/20, sem limitarem-se 

àqueles realizados com recursos livres, podendo, 

respeitadas as regras fixadas nas normas de regência, fazer 

parte da cesta de garantias constituída pelos bancos 

cooperativos. 

 

39) CIRCULAR BACEN Nº 
4.004, DE 16.04.2020 

 

A Circular BACEN nº 4.004, de 16.04.2020, altera a Circular 

nº 3.996, de 6 de abril de 2020, que dispõe sobre as 

operações de empréstimo por meio de Linha Temporária 

Especial de Liquidez para aquisição de Letra Financeira 

com garantia em ativos financeiros ou valores mobiliários 

(LTEL-LFG). 

Assim, o limite máximo dos empréstimos tomados pelos 

bancos cooperativos passará de 100% do Patrimônio de 

Referência dos conglomerados integrados por esses 

bancos para 100% do Patrimônio Líquido Ajustado 

apurado com base nos Balancetes Combinados dos 

Sistemas Cooperativos. 

 

40) CIRCULAR BACEN Nº 
4.002, DE 16.04.2020 

 

A Circular BACEN nº 4.002, de 16.04.2020, altera a Circular 

nº 3.691, de 16 de dezembro de 2013, que regulamenta a 

Resolução nº 3.568, de 29 de maio de 2008, que dispõe 

sobre o mercado de câmbio e dá outras providências, para 

promover ajustes em prazos referentes a operações no 

mercado de câmbio. 

Dentre outras mudanças, tem-se que o contrato de câmbio 

de exportação pode ser celebrado para liquidação pronta 
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ou futura, prévia ou posteriormente ao embarque da 

mercadoria ou da prestação do serviço. Além disso, o prazo 

máximo para liquidação do contrato de câmbio de 

exportação é de 1.500 (mil e quinhentos) dias, contados da 

data de sua contratação. 

 

41) CIRCULAR BACEN Nº 
4.001, DE 13.04.2020 

 

A Circular BACEN nº 4.001, de 13.04.2020, altera a Circular 

nº 3.916, de 22 de novembro de 2018, que define e 

consolida as regras do recolhimento compulsório sobre 

recursos a prazo, para estabelecer dedução da 

exigibilidade do recolhimento compulsório de parcela da 

aquisição de Letras Financeiras de emissão própria no 

mercado secundário. 

Dentre outras alterações trazidas, esta Circular dispõe que 

sobre a exigibilidade, descontada do saldo bloqueado do 

recolhimento compulsório sobre recursos a prazo 

estabelecido pelo art. 9º da Circular nº 3.994, de 2020, 

incidirá dedução do saldo de Letras Financeiras de emissão 

própria recompradas pela instituição financeira emissora 

na forma do § 6º do art. 10 da Resolução nº 4.733, de 27 

de junho de 2019. 

 

42) CIRCULAR BACEN Nº 
4.000, DE 09.04.2020 

 

A Circular BACEN nº 4.000, de 09.04.2020, altera a Circular 

nº 3.614, de 14 de novembro de 2012, que dispõe sobre as 

condições de emissão de Letra de Crédito Imobiliário. 

Com esta Circular, os bancos comerciais, os bancos 

múltiplos com carteira de crédito imobiliário, a Caixa 

Econômica Federal, as sociedades de crédito imobiliário, as 

associações de poupança e empréstimo, as companhias 

hipotecárias, os bancos de investimento e as cooperativas 

de crédito podem emitir LCI. 
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43) CIRCULAR BACEN Nº 
3.998, DE 09.04.2020 

 

A Circular BACEN nº 3.998, de 09.04.2020, altera a Circular 

nº 3.644, de 4 de março de 2013, que estabelece os 

procedimentos para o cálculo da parcela dos ativos 

ponderados pelo risco (RWA) referente às exposições ao 

risco de crédito sujeitas ao cálculo do requerimento de 

capital mediante abordagem padronizada (RWACPAD) de 

que trata a Resolução nº 4.193, de 1º de março de 2013. 

A Circular nº 3.644, de 4 de março de 2013, passa a vigorar 

com as seguintes alterações: 

"Art. 24-C. Deve ser aplicado FPR de 85% (oitenta e cinco 

por cento) à operação de crédito que, cumulativamente: 

I - não se enquadre no art. 24; 

II - tenha como contraparte pessoa jurídica de direito 

privado não financeira não enquadrada no inciso II do art. 

24-A; e 

III - seja contratada ou reestruturada, nos termos da 

Resolução nº 4.557, de 2017, no período de 16 de março 

de 2020 a 31 de dezembro de 2020. 

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às 

exposições para as quais haja FPR específico inferior a 85% 

(oitenta e cinco por cento)."  

 

44) CIRCULAR BACEN Nº 
3.993, DE 23.03.2020 

 

A Circular BACEN Nº 3.993, DE 23.03.2020, alterou a 

Circular nº 3.916, de 22 de novembro de 2018, que define 

as regras do recolhimento compulsório sobre recursos a 

prazo, e revogar a Circular nº 3.987, de 20 de fevereiro de 

2020, sem prejuízo de sua aplicabilidade até o período de 

cálculo de 9 de março de 2020 a 13 de março de 2020, cujo 

ajuste ocorrerá em 23 de março de 2020. 
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45) CIRCULAR BACEN Nº 
3.992, DE 19.03.2020 

 

A Circular BACEN Nº 3.992 de 19 de março de 2020 alterou 

a Circular nº 3.990, de 18 de março de 2020, que dispõe 

sobre os critérios e as condições para a prática de 

operações compromissadas em moeda estrangeira pelo 

Banco Central do Brasil. 

 

46) CIRCULAR BACEN Nº 
3.989, DE 16.03.2020 

 

O Banco Central adotou medidas para tornar o Sistema de 

Pagamentos Brasileiro (SPB) mais competitivo e ampliar a 

transparência aos usuários: criou o BR Code, padrão único 

para QR Codes a serem utilizados na iniciação de 

transações em arranjos de pagamento integrantes do SPB. 

As novas regras têm o objetivo de aumentar a 

transparência para os usuários finais, tanto pagadores 

quanto recebedores, ampliando e melhorando o acesso a 

informações e, dessa forma, criando um ambiente pró 

competição no Sistema de Pagamentos Brasileiro. 

As medidas foram adotadas por meio da Circular 3.989 de 

16 de março 2020, publicada no DOU em 18.03.2020 para 

entrar em vigor em 01.04.2020, com a criação do BR Code, 

a ideia é evitar que surjam diversos códigos diferentes, 

específicos para cada arranjo, e fazer com que o mercado 

siga o mesmo caminho adotado no caso das máquinas de 

POS (maquininhas de cartão).  

A existência de um único QR Code vai facilitar o processo 

de iniciação dos pagamentos pelos usuários pagadores, 

que terão um instrumento comum para iniciar a transação, 

utilizando o arranjo da sua escolha que seja aceito pelo 

usuário recebedor para efetivar a operação. 

Do ponto de vista do recebedor, existe uma redução dos 

custos de aceitação de arranjos que permitem a iniciação 

por meio do BR Code, além de uma racionalização da 

quantidade de QR Codes expostos nos estabelecimentos. 

Para mais informações, clique aqui. 
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47) CIRCULAR BACEN Nº 
3.988, DE 04.03.2020 

 

A Circular BACEN Nº 3.988, DE 04.03.2020, estabeleceu 

procedimentos e condições complementares para a 

abertura, a manutenção e o encerramento de contas de 

depósitos. 

Além disso, a presente Circular revogou as seguintes 

Circulares: a Circular nº 917, de 25 de fevereiro de 1985; a 

Circular nº 2.452, de 21 de julho de 1994; a Circular nº 

2.520, de 15 de dezembro de 1994; a Circular nº 2.556, de 

20 de abril de 1995; a Circular nº 3.665, de 21 de agosto de 

2013; a Circular nº 3.731, de 18 de novembro de 2014; a 

Circular nº 3.763, de 21 de agosto de 2015;  a Circular nº 

3.788, de 7 de abril de 2016; e a Circular nº 3.804, de 13 de 

julho de 2016. 

 

48) INSTRUÇÃO CVM Nº 627, 
DE 22.06.2020 

 

A Instrução CVM nº 627/2020, publicada no DOU de 

15.06.2020, fixa escala reduzindo, em função do capital 

social, as porcentagens mínimas de participação acionária 

necessárias ao exercício dos direitos previstos no art. 105, 

na alínea "c" do parágrafo único do art. 123, no § 1º do art. 

157, no § 4º do art. 159, no § 6º do art. 163 e na alínea "a" 

do § 1º do art. 246, todos da Lei nº 6.404/1976. 

O presidente da CVM defendeu a edição da norma 

explicando que: 

“A edição desta Instrução é um passo importante no 

sentido do fortalecimento dos direitos de acionistas 

minoritários de companhias brasileiras. As alterações 

promovidas são resultado de um cuidadoso trabalho de 

análise do nosso arcabouço legal e regulatório, incluindo 

um estudo das regras existentes em diversos mercados, 

com o objetivo de identificar aprimoramentos 

interessantes e viáveis.” 
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49) INSTRUÇÃO CVM Nº 626, 
DE 15.05.2020. CVM LANÇA 
REGRAS PARA SANDBOX 
REGULATÓRIO 

 

A Instrução CVM nº 626/2020 dispõe sobre as regras para 

constituição e funcionamento de ambiente regulatório 

experimental (sandbox regulatório). 

Norma estabelece constituição e funcionamento de 

ambiente regulatório experimental 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publica hoje, 

15/05/20, a Instrução CVM 626, que regulamenta a 

constituição e o funcionamento do sandbox regulatório. 

A iniciativa visa a fomentar o empreendedorismo e o 

desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro por 

meio da criação de um ambiente regulatório experimental, 

em que as entidades participantes possam testar modelos 

de negócio inovadores em atividades regulamentadas pela 

CVM. 

"O sandbox se provou um mecanismo adequado para o 

fomento à inovação e à concorrência em mercados 

regulados, conforme se percebe na experiência 

internacional. Esperamos que também no Brasil o sandbox 

atraia empresas que, com base em novas tecnologias ou 

no uso inovador de tecnologias existentes, produzam 

resultados positivos para os usuários de produtos e 

serviços do mercado de capitais, com ganhos para todo o 

ambiente do mercado", afirmou Marcelo Barbosa, 

presidente da CVM. 

O participante admitido no sandbox receberá autorização 

temporária para desenvolver seu modelo de negócio 

inovador, e poderá receber dispensas de requisitos 

regulatórios para reduzir o ônus da conformidade com as 

regras vigentes estabelecidas pela Autarquia. 

Em contrapartida, serão estabelecidas condições e limites 

à atuação do participante, bem como salvaguardas para 

mitigar riscos identificados, de modo a assegurar o bom 

funcionamento do mercado e a proteger clientes e demais 

partes interessadas. 

O participante será continuamente monitorado pela CVM 

ao longo da trajetória, proporcionando aprendizado 
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mútuo e oportunidade de atuação tempestiva pelo 

regulador, caso necessário. 

Principais benefícios esperados 

Fomento à inovação no mercado de capitais. 

Orientação aos participantes sobre questões regulatórias 

durante o desenvolvimento das atividades para aumentar 

a segurança jurídica. 

Diminuição do custo e do tempo de maturação para 

desenvolver produtos, serviços e modelos de negócio 

inovadores. 

Aumento da visibilidade e tração de modelos de negócio 

inovadores, com possíveis impactos positivos em sua 

atratividade para o capital de risco. 

Aumento da competição entre prestadores de serviço e 

entre fornecedores de produtos financeiros no mercado 

de capitais. 

Inclusão financeira decorrente do lançamento de produtos 

e serviços financeiros menos custosos e mais acessíveis. 

Aprimoramento do arcabouço regulatório aplicável às 

atividades regulamentadas pela CVM. 

“O sandbox regulatório da CVM começou a ser desenhado 

no LAB de Inovação Financeira e se aperfeiçoou com as 

contribuições de diversos participantes na audiência 

pública. A Instrução CVM 626 marca o início de uma nova 

etapa no desenvolvimento do mercado de capitais 

brasileiro, em que a CVM disporá de ferramentas para 

viabilizar e fomentar modelos de negócio inovadores em 

atividades regulamentadas pela Autarquia. Esperamos 

iniciar, em breve, o primeiro processo de admissão de 

participantes.”– Antonio Berwanger, superintendente de 

desenvolvimento de mercado (SDM). 

Principais alterações em relação à Minuta colocada em 

audiência pública: 

Promoção de ganhos de eficiência, redução de custos ou 

ampliação do acesso do público em geral a produtos e 

serviços do mercado de valores mobiliários deixa de ser um 

critério autônomo a caracterizar um modelo de negócio 

inovador e passa a ser um requisito, tanto nos casos de 

inovação tecnológica quanto mercadológica. 

Exigência de que o modelo de negócio inovador tenha sido 

preliminarmente validado por meio, por exemplo, de 

provas de conceito ou protótipos, não podendo se 
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encontrar em fase puramente conceitual de 

desenvolvimento. 

Substituição da dinâmica dos ciclos de sandbox por 

processos de admissão de participantes, para que não seja 

necessário encerrar completamente um ciclo antes que 

novos participantes possam ingressar no sandbox. 

Inclusão de fase de análise preliminar saneadora das 

propostas recebidas para identificar eventuais vícios 

formais, concedendo ao proponente a oportunidade de 

apresentar novas informações ou esclarecimentos. 

Previsão de participação de pessoas jurídicas estrangeiras 

passa a prescindir de estabelecimento de parceria com 

autoridades reguladoras competentes das jurisdições em 

que estiverem sediadas, e os candidatos estrangeiros 

serão avaliados segundo os mesmos critérios de 

elegibilidade, seleção e priorização válidos para 

proponentes brasileiros. 

Adição de dispositivos destinados a assegurar a 

preservação do sigilo das informações contidas nas 

propostas de participação que sejam indicadas como 

confidenciais. 

Recebimento e análise de propostas oriundas de processos 

de admissão de outros órgãos reguladores, ainda que o 

prazo definido pela CVM para inscrições já tenha se 

encerrado. 

Possibilidade de apresentação de pedido fundamentado, 

durante o período de participação, de ampliação ou 

alteração das dispensas concedidas, ou de revisão das 

condições, limites e salvaguardas estabelecidos. 

Ajuste no escopo e no teor das exigências de comunicação 

do participante com seus clientes, tanto nos materiais de 

divulgação quanto no termo de ciência de risco. 

Criação de uma seção na página da CVM dedicada à 

divulgação periódica de informações a respeito do 

andamento do sandbox regulatório, tais como descrição 

dos modelos de negócio inovadores sendo testados, 

perguntas frequentes e estatísticas sobre propostas 

recebidas, aprovadas e recusadas. A Instrução CVM 626 

entra em vigor em 1/6/2020. 
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50) INSTRUÇÃO CVM Nº 625, 
DE 14.05.2020 

 

A Instrução CVM nº 625/2020 dispõe sobre participação e 

votação a distância em assembleias de debenturistas e 

altera dispositivos da Instrução CVM nº 476, de 16 de 

janeiro de 2009, e da Instrução CVM nº 583, de 20 de 

dezembro de 2016. 

As normas também serão aplicadas a titulares de notas 

promissórias, CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) 

e CRAs (Certificados de Recebíveis do Agronegócio). 

As novas regras fazem parte de um conjunto de iniciativas 

da CVM em resposta ao cenário de pandemia pela Covid-

19, como é o caso da Instrução 622, lançada em 17 de abril, 

que regulamentou as assembleias digitais de acionistas de 

companhias abertas. Ambos os textos atendem à MP 931, 

do governo federal. 

A Instrução 625 incorpora alguns dos pontos que 

indicamos recentemente em resposta à audiência pública 

da autarquia, como o esclarecimento de que as obrigações 

dispostas na norma devem ser atribuídas a quem convocar 

a assembleia (companhia ou agente fiduciário). O escopo 

da regulação também foi ampliado para incluir valores 

mobiliários emitidos por companhias não registradas na 

CVM em ofertas públicas com esforços restritos (pela 

Instrução 476). 

A nova instrução trouxe ainda orientações sobre o 

preenchimento das atas, que deverão indicar quantidades 

de votos a favor e contra e de abstenções a cada proposta 

discutida na assembleia. Além disso, incluiu dispositivo 

com instruções de voto a distância nos casos de adiamento 

justificado ou suspensão de assembleias. 

 

51) INSTRUÇÃO CVM Nº 623, 
DE 05.05.2020 

 

A Instrução CVM nº 623/2020 altera a Instrução CVM nº 

481, de 17 de dezembro de 2009.  
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52) INSTRUÇÃO CVM Nº 622, 
DE 17.04.2020, 

 

A Instrução CVM nº 622, de 17.04.2020, alterou a Instrução 

CVM nº 481/09, especialmente nos dispositivos que 

regulam a participação de acionistas e votação a distância 

em assembleias gerais de companhias abertas. 

As modificações promovidas pela Instrução CVM nº 622/20 

podem ser incluídas no conjunto de medidas legais e 

regulamentares desenvolvido com o intuito de 

compatibilizar o regime jurídico tradicional das 

companhias abertas com as dificuldades surgidas no 

contexto da pandemia do COVID-19. 

Nesse mesmo cenário, novas regras para a participação de 

sócios de sociedades limitadas e acionistas de companhias 

fechadas a distância das assembleias e reuniões de sócios 

foram introduzidas, notadamente pela a Medida Provisória 

nº 931/2020 e pela Instrução Normativa DREI nº 79/2020.  

Apesar do contexto de pandemia em que é editada, a 

regulamentação introduzida pela Instrução CVM nº 622/20 

terá como legado a modificação da forma com que 

companhias abertas e acionistas lidam com o rito das 

assembleias gerais, adicionalmente ao regramento já 

existente para a votação a distância. 

Nesse sentido, a Instrução CVM nº 622/20, dentre outras 

alterações, deu nova redação ao parágrafo segundo do 

artigo 4º da Instrução CVM nº 481/09, para possibilitar a 

realização de assembleias gerais de companhias abertas de 

modo: (i) exclusivamente digital, sempre que os acionistas 

somente puderem participar e votar a distância, por meio 

de sistemas eletrônicos; ou (ii) parcialmente digital, 

sempre que os acionistas puderem participar e votar tanto 

presencialmente quanto a distância. 

 

53) INSTRUÇÃO CVM Nº 621, 
DE 17.03.2020 

 

A Instrução CVM nº 621 de 17 de março de 2020, revogou 

a Instrução CVM nº 559, de 27 de março de 2015 que 

dispõe sobre a aprovação de programas de Depositary 

Receipts para negociação no exterior. 
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54) INSTRUÇÃO CVM Nº 620, 
DE 17.03.2020 

 

A Instrução CVM nº 620 de 17 de março de 2020, é 

aplicável às debêntures que já estejam em circulação em 

tal data, para dispor sobre a aquisição, por companhias 

emissoras, de debêntures de sua própria emissão, 

conforme o disposto no art. 55 da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, nos mercados regulamentados de 

valores mobiliários, e alterar dispositivos das instruções 

CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, 480, de 7 de 

dezembro de 2009, 481, de 17 de dezembro de 2009, e 

583, de 20 de dezembro de 2016. 

 

55) INSTRUÇÃO CVM Nº 588 - 
SUGESTÕES E COMENTÁRIOS 

 

A CVM prorrogou, até 24.07.2020, o prazo para sugestões 

e comentários à Audiência Pública SDM 02.2020. 

A audiência trata da revisão da Instrução CVM nº 588, que 

dispõe sobre a oferta pública de distribuição de valores 

mobiliários de emissão de sociedades empresárias de 

pequeno porte realizada com dispensa de registro por 

meio de plataforma eletrônica de investimento 

participativo (crowdfunding de investimento). 

 

56) CARTA CIRCULAR BACEN 
Nº 4.051, DE 14.05.2020 

 

A Carta Circular BACEN nº 4.051/2020 dispõe sobre a 

remessa de demonstrações financeiras individuais e 

consolidadas, anuais, semestrais e intermediárias, em 

forma de dados abertos, para fins de constituição da 

Central de Demonstrações Financeiras do Sistema 

Financeiro Nacional, de que trata a Circular nº 3.964, de 25 

de setembro de 2019 e a Carta Circular nº 3.981, de 25 de 

outubro de 2019. 
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57) CARTA CIRCULAR BACEN 
Nº 4.039, DE 29.04.2020 

 

Esta Carta Circular BACEN, publicada no Diário Oficial da 

União aos 30 de abril de 2020, foi baixada pelo Chefe do 

Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro 

(Desig), com vistas a alterar a Carta Circular nº 4.024/20, 

que estabeleceu procedimentos para verificação dos 

critérios de elegibilidade das garantias vinculadas para a 

Linha Temporária Especial de Liquidez via emissão de Letra 

Financeira com garantia em ativos financeiros ou valores 

mobiliários (LTEL-LFG) de que tratam a Resolução nº 

4.795/20, e a Circular nº 3.996/20. 

 

58) CARTA CIRCULAR BACEN 
Nº 4.038, DE 29.04.2020 

 

Publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 30 de abril 

de 2020, Carta Circular BACEN nº 4.038, baixada peloChefe 

do Departamento de Organização do Sistema Financeiro 

(Deorf), estabelece procedimentos relativos ao envio de 

documentos de instrução por meio do Protocolo Digital, à 

solicitação de informações, 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 

Organização do Sistema Financeiro (Deorf) e à suspensão 

do envio dos atos societários autenticados às instituições 

requerentes. 

 

59) CARTA CIRCULAR BACEN 
Nº 4.037, DE 27.04.2020 

 

A Carta Circular BACEN, editada pela Chefe do 

Departamento de Supervisão de Conduta (Decon) do 

Banco Central do Brasil (BCB), para alterar para 1º de 

outubro de 2020 a data de entrada em vigor da Carta 

Circular nº 4.001/20, que divulga relação de operações e 
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situações que podem configurar indícios de ocorrência dos 

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

valores, de que trata a Lei nº 9.613/98, e de financiamento 

ao terrorismo, previstos na Lei nº 13.260/16, passíveis de 

comunicação ao Conselho de Controle de Atividades 

Financeiras (Coaf).  

 

60) CARTA CIRCULAR BACEN 
Nº 4.024, DE 09.04.2020 E 
CARTA CIRCULAR BACEN Nº 
4.025, DE 13.04.2020 

 

A Carta Circular BACEN nº 4.024, de 09.04.2020, 

estabelece procedimentos para verificação dos critérios de 

elegibilidade das garantias vinculadas para a Linha 

Temporária Especial de Liquidez via emissão de Letra 

Financeira com garantia em ativos financeiros ou valores 

mobiliários (LTEL-LFG). 

Pela Carta Circular, as instituições financeiras de que trata 

o art. 2º da Resolução nº 4.795, de 2 de abril de 2020, que 

aderirem às condições contratuais e procedimentos 

operacionais estabelecidos pelo Banco Central do Brasil 

para formalização da emissão da Letra Financeira e 

mobilização dos ativos financeiros ou valores mobiliários 

garantidores ao amparo da referida Resolução, e da 

Circular nº 3.996, de 6 de abril de 2020, e as entidades 

autorizadas a exercer as atividades de depósito 

centralizado ou de registro de ativos financeiros e de 

valores mobiliários devem seguir as orientações contidas 

nesta Carta Circular. 

Não obstante, a Carta Circular BACEN nº 4.025, de 

13.04.2020, divulga procedimentos a serem observados 

para a adesão, contratação e pagamento de operações de 

empréstimo por meio da Linha Temporária Especial de 

Liquidez para aquisição de Letra Financeira com garantia 

em ativos financeiros ou valores mobiliários (LTEL-LFG). 

 

61) CARTA CIRCULAR BACEN 
Nº 4.021, DE 07.04.2020 

 

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.in.gov.br/en/web/dou/-/carta-circular-n-4.024-de-9-de-abril-de-2020-252085220
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/carta-circular-n-4.025-de-13-de-abril-de-2020-252278444
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/carta-circular-n-4.025-de-13-de-abril-de-2020-252278444
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A Carta Circular BACEN nº 4.021, de 07.04.2020, divulga 

procedimentos a respeito de informações relativas ao 

recolhimento compulsório sobre recursos a prazo de que 

trata a Circular nº 3.916, de 22 de novembro de 2018. 

Para a prestação de informações relativas ao recolhimento 

compulsório sobre recursos a prazo, de que trata a Circular 

nº 3.916, de 2018, as instituições devem observar os 

seguintes procedimentos: 

I - Instituições participantes do Sistema de Transferência 

de Reservas (STR) com acesso principal pela Rede do 

Sistema Financeiro Nacional (RSFN): utilizar a RSFN; e 

II - Demais instituições: utilizar o aplicativo STR-Web. 

 

62) CVM E CFC FIRMAM 
CONVÊNIO 

 

Acordo facilita o intercâmbio de informações entre as 

entidades 

O Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 

aprovou a realização de um convênio com o Conselho 

Federal de Contabilidade (CFC). O objetivo é a cooperação 

na atividade de fiscalização e supervisão, assim como 

facilitar o intercâmbio de informações sobre os 

profissionais da contabilidade, especialmente dos 

Auditores Contábeis Independentes. 

O convênio prevê quatro linhas de ação: Cooperação para 

o intercâmbio de informações. Colaboração recíproca na 

Fiscalização, Supervisão e em atividades paralelas. 

Realização conjunta de estudos e pesquisas. 

Instrumentalização do recebimento e repasse, pelo CFC à 

CVM, das comunicações devidas pelos Auditores 

Independentes – Pessoa Física e Pessoa Jurídica. 

 “O convênio é um passo importante para avançarmos na 

fiscalização integrada, além de incentivar a realização de 

cursos, palestras, seminários e outras formas de 

intercâmbio de conhecimentos técnicos nessa área de 

atuação”, comentou o Superintendente de Normas 

Contábeis e de Auditoria (SNC) da CVM, Paulo Roberto 

Gonçalves Ferreira. 
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63) DELIBERAÇÃO CVM Nº 
852, DE 15.04.2020 

 

A Deliberação CVM nº 852, de 15.04.2020, estabelece 

novo prazo para apresentação, pelos empreendimentos 

hoteleiros e por emissores não registrados que realizaram 

ofertas ao amparo da Instrução CVM nº 476/09, de 

informações com vencimento em 2020.  

Com a concessão de novos prazos, a CVM busca contribuir 

para a mitigação dos impactos adversos do coronavírus, ao 

mesmo tempo em que promove o adequado 

funcionamento do mercado de capitais por meio de suas 

habituais atividades de regulação, supervisão e 

fiscalização. 

 

64) DELIBERAÇÃO CVM Nº 
850, DE 07.04.2020 

 

A Deliberação CVM nº 850, de 07.04.2020, tratou de 

delegar à Superintendência de Registro de Valores 

Mobiliários (SRE) a competência para apreciar 

determinados pedidos de dispensa de registro e 

consequente dispensa de exigências relativas às ofertas 

públicas de distribuição de cotas de emissão de FIDC 

aberto (em especial, no que se refere ao cumprimento ao 

disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 21 da ICVM nº 

356/2001), tais como: (i) dispensa de elaboração e 

atualização de prospecto e (ii) publicação de anúncio de 

início e encerramento da oferta. Espera-se, com isso, 

reduzir drasticamente o período de trâmite dessas 

solicitações e, consequentemente, beneficiar os 

envolvidos na oferta e o próprio mercado. 

 

65) CVM edita norma que 
aprova Documento de Revisão 
de Pronunciamentos Técnicos 
nº 15 do CPC 
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A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) editou, em 

24/4/2020, a Deliberação CVM 854, que aprova o 

Documento de Revisão de Pronunciamentos Técnicos nº 

15. 

O documento aprova e torna obrigatório, para as 

companhias abertas, as alterações nos Pronunciamentos 

Técnicos CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48, emitidos pelo 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), em 

decorrência da Reforma da Taxa de Juros de Referência e 

está correlacionada com a revisão aprovada pelo 

International Accounting Standards Board (IASB) em 

setembro de 2019 (IBOR Reform – phase 1), em função do 

processo de reforma da taxa de juros de referência, 

relacionada com a previsão de descontinuidade do uso da 

London Interbank Offered Rate (LIBOR) como taxa de juros 

de referência após 2021. 

Leia mais. 

 

66) CVM divulga Ofício 
Circular Anual de orientação às 
companhias 

 

A Superintendência de Relações com Empresas - SEP da 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgou em 28 de 

fevereiro de 2020 o Ofício Circular CVM/SEP 2/2020, com 

esclarecimentos sobre novas normas da CVM, como de 

procedimentos sancionadores e multas cominatórias, além 

de orientações sobre interpretações dadas pelo Colegiado 

da CVM e pela SEP, envolvendo aspectos relevantes da 

legislação e regulamentação. 

Os conteúdos em destaque são: Instrução CVM 607 que 

dispõe sobre o rito dos procedimentos sancionadores; 

Instrução CVM 608 que dispõe sobre as alterações em 

multas cominatórias; Instrução CVM 609 que dispõe sobre 

as mudanças em documentos periódicos e eventuais; e por 

fim, as recentes decisões relevantes do Colegiado. 
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67) CVM divulga Ofício 
Circular Anual para 
emissores/ofertantes e 
intermediários de ofertas 
públicas 

 

A Comissão de Valores Mobiliários – CVM divulgou o Ofício 

Circular Anual CVM/SRE 01/20 produzido pela SRE com 

orientações para melhores práticas de regulados no 

mercado. 

A publicação busca orientar emissores/ofertantes de 

valores mobiliários e as instituições intermediárias sobre a 

melhor maneira de cumprir as normas que regulam as 

ofertas públicas de valores mobiliários. 

As alterações em relação ao Ofício Circular do ano anterior 

estão relacionadas a temas como: Processos 

sancionadores; Termo de Compromisso; Acordo 

Administrativo em Processo de Supervisão; Dever de 

verificação do perfil do investidor; Oferta de distribuição 

realizada no exterior; Fixação de parcelas não 

institucionais em ofertas públicas de distribuição; 

Dinâmica relacionada à modificação voluntária de ofertas 

de distribuição registradas; Interpretação da alocação 

conduzida pela entidade administradora de bolsa e balcão 

organizado, vis à vis o art. 54 da Instrução CVM 400; 

Destinação de recursos de ofertas de cotas de Fundos 

Estruturados em conflito de interesse; CRAs com lastro 

pulverizado; Contrato de Distribuição; Ofertas decorrentes 

de operações de securitização; Registro em cartório de 

atos dos Fundos de Investimento; Prazos e Procedimentos 

em caso de submissão de material publicitário à SRE 

previamente à sua utilização (não aplicável em caso de 

utilização da dispensa prevista na Deliberação CVM 818); 

Modelos exemplificativos de materiais publicitários 

considerados pela SRE aderentes ao disposto na Instrução 

CVM 400. 
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68)  Banco Central cria grupo 
de trabalho para propor 
governança do open banking 
no brasil 

 

O Banco Central criou Grupo de Trabalho – GT, coordenado 

pelo chefe do Departamento de Regulação do Banco 

Central, que terá até 30 de abril para propor uma estrutura 

de governança, que poderá ser formalizada por meio de 

normas do BC, envolvendo a composição, as atribuições e 

as responsabilidades dos órgãos de natureza técnica, 

administrativa e estratégica do Open Banking no país. 

Com a implantação do Open Banking, todo o mercado 

financeiro vai operar com base em um modelo tecnológico 

padronizado que permitirá a comunicação e o 

compartilhamento de dados entre as instituições, de 

forma universal, ampliando, portanto, a concorrência, e 

ampliando a oferta de produtos e serviços financeiros. 

Além do Banco Central, o grupo contará com seis 

representantes indicados pelas entidades de classe 

representativas do sistema financeiro: Febraban, ABECS, 

ABBC, OCB, ABCD, Abipag, Abranet, CâmaraNet e 

ABFintech. 

A definição da estrutura de governança tem o objetivo de 

permitir a implementação homogênea, ágil e segura do 

Open Banking, bem como garantir a sustentabilidade e a 

efetividade do modelo no longo prazo.  

Para mais informações, clique aqui. 

 

69) Audiência Pública SDM 
02/2020  

 

A CVM lançou o edital da audiência pública SDM 02/2020 

sobre crowdfunding de investimento a fim de seguir 

fomentando o desenvolvimento do mercado de capitais 

brasileiro, propondo a ampliação de limites que, 

atualmente, se aplicam a modalidade de investimento. O 

objetivo é permitir que um universo maior de empresas 

possa se beneficiar deste instrumento de captação de 

recursos. Também são propostos ajustes pontuais para 
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endereçar fragilidades identificadas durante as atividades 

de supervisão realizadas pela CVM sobre as plataformas, 

com o intuito de robustecer a proteção dos investidores 

que aderem a esse tipo de oferta. 

 

SAÚDE 
 

1) LEI Nº 14.006, DE 28.05.2020 
 

A Lei nº 14.006/2020, publicada no DOU de 29.05.2020, 

alterou a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 

estabelecendo o prazo de 72 horas para que a Anvisa 

autorize a importação e distribuição de quaisquer 

materiais, medicamentos, equipamentos e insumos da 

área de saúde registrados por autoridade sanitária 

estrangeira e autorizados à distribuição comercial em seus 

respectivos países. 

A regra recai sobre os itens registrados pelas seguintes 

autoridades: i) Food and Drug Administration (FDA); ii) 

European Medicines Agency (EMA); iii) Pharmaceuticals 

and Medical Devices Agency (PMDA); e iv) National 

Medical Products Administration (NMPA). 

 

2) DECRETO Nº 10.388, DE 
05.06.2020 

 

O Decreto nº 10.388/2020, publicado no DOU de 

05.06.2020, regulamentou o § 1º do caput do art. 33 da Lei 

nº 12.305/2010, instituindo sistema de logística reversa 

também para medicamentos domiciliares vencidos ou em 

desuso, de uso humano, industrializados e manipulados, e 

de suas embalagens após o descarte pelos consumidores. 

 

3) RESOLUÇÃO CFM Nº 2.271, DE 
14.04.2020 

 

A Resolução CFM nº 2.271, de 14.04.2020, define as 

unidades de terapia intensiva e unidades de cuidado 
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intermediário conforme sua complexidade e nível de 

cuidado, determinando a responsabilidade técnica médica, 

as responsabilidades éticas, habilitações e atribuições da 

equipe médica necessária para seu adequado 

funcionamento.  

 

4) RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN 
Nº 456, DE 30.03.2020 

 

A Resolução Normativa RN nº 456, de 30 de março de 2020 

dispôs sobre a suspensão dos artigos 12, § 2º, da RN nº 

363, 11 de dezembro de 2014, e 6º da RN nº 364, de 11 de 

dezembro de 2014, para fins de cumprimento da decisão 

judicial proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal Cível da 

Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos da ação nº 

0074233-60.2015.4.01.3400. 

 

5) RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN 
Nº 455, DE 30.03.2020 

 

A Resolução Normativa RN nº 455, de 30 de março de 2020 

dispôs sobre a anulação do parágrafo único do art. 17, da 

Resolução Normativa nº 195, de 14 de julho de 2009, em 

cumprimento a determinação judicial proferida nos autos 

da Ação Civil Pública nº 0136265-83.2013.4.02.51.01. 

 

6) RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN 
Nº 454, DE 12.03.2020 

 

A Resolução Normativa RN nº 454, de 12 de março de 2020 

alterou a Resolução Normativa - RN nº 85, de 7 de 

dezembro de 2004, que dispõe sobre a concessão de 

Autorização de Funcionamento das operadoras de planos 

de assistência à saúde. 

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.ans.gov.br/index.php?option=com_legislacao&view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=Mzg2Ng==
http://www.ans.gov.br/index.php?option=com_legislacao&view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=Mzg2NQ==
http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=Mzg2Mg==


 87  
 

 

INFORMATIVO MARÇO-JUNHO 2020 | Santos Bevilaqua Advogados                     VOLTAR AO SUMÁRIO 

     

 

Além disso, revogou o subitem 1.6 do Anexo I e o subitem 

1.21 do Anexo IV, todos da Resolução Normativa - RN nº 

85, de 2004. 

 

7) RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN 
Nº 452, DE 09.03.2020 

 

A Resolução Normativa RN nº 452 de 09 de março de 2020 

dispôs sobre o Programa de Acreditação de Operadoras de 

Planos Privados de Assistência à Saúde e alterar a 

Resolução Normativa - RN nº 124, de 30 de março de 2006, 

que dispõe sobre a Aplicação de Penalidades para as 

Infrações à Legislação de Planos Privados de Assistência à 

Saúde. 

 

 

8) RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN 
Nº 451, DE 06.03.2020 

 

A Resolução Normativa RN nº 451, de 06 de março de 

2020, dispôs sobre os critérios para definição do capital 

regulatório das operadoras de plano de assistência à 

saúde; revogar a RN nº 209, de 22 de dezembro de 2009, e 

a Instrução Normativa - IN nº 14, de 27 de dezembro de 

2007, da Diretoria de Normas e Habilitação das 

Operadoras - DIOPE; e altera a RN n° 85, de 7 de dezembro 

de 2004, a RN n° 307, de 22 de outubro de 2012, e a RN n° 

400, de 25 de fevereiro de 2016. 

 

9) RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN 
Nº 450, DE 06.03.2020 

 

A Resolução Normativa RN nº 450, de 06 de março de 

2020, alterou a Resolução Normativa - RN n° 440, de 13 de 

dezembro de 2018, que instituiu o Programa de 

Certificação de Boas Práticas em Atenção à Saúde de 

Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde. 
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10) PORTARIA ME Nº 211, DE 
13.05.2020  

 

A Portaria ME nº 211/2020 dispõe sobre a assinatura e a 

guarda eletrônicas dos documentos relacionados à 

segurança e saúde no trabalho. 

 

TRIBUTÁRIO 
 

1) MEDIDA PROVISÓRIA Nº 973 
DE 27.05.2020 

 

A MP nº 973/2020, publicada no DOU de 28.05.2020, 

alterou a Lei nº 11.508/2007, dispondo sobre o regime 

tributário, cambial e administrativo das Zonas de 

Processamento de Exportação. 

Especificamente, incluiu-se o art. 18-B, que dispensa as 

pessoas jurídicas autorizadas a operar em ZPE de 

auferirem e manterem, no ano-calendário 2020, o 

percentual de receita bruta decorrente de exportação para 

o exterior de que trata o art. 18. 

 

2) MEDIDA PROVISÓRIA Nº 946, 
DE 07.04.2020 

 

A Medida Provisória nº 946, de 07.04.2020, extingue o 

Fundo PIS-Pasep, instituído pela Lei Complementar nº 26, 

de 11 de setembro de 1975, transfere o seu patrimônio 

para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

A MP 946 autoriza, temporariamente, diante da pandemia 

do coronavírus, o saque do Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço (FGTS). 

A forma encontrada pelo Governo para permitir os novos 

saques foi extinguir o fundo do Programa de Integração 

Social (PIS) e Programa de Formação do Patrimônio do 
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Servidor Público (PASEP), transferindo o seu patrimônio 

para o FGTS. 

 

3) MEDIDA PROVISÓRIA Nº 930 
DE 30 DE MARÇO DE 2020 

 

A Medida Provisória 930 de 30 de março de 2020 foi 

publicada no DOU e entrou em vigor em 30.03.2020 para 

dispor sobre o tratamento tributário incidente sobre a 

variação cambial do valor de investimentos realizados por 

instituições financeiras e demais instituições autorizadas a 

funcionar pelo Banco Central do Brasil em sociedade 

controlada domiciliada no exterior e sobre a proteção legal 

oferecida aos integrantes do Banco Central do Brasil no 

exercício de suas atribuições e alterar a Lei nº 12.865, de 9 

de outubro de 2013, que dispõe, dentre outras matérias, 

sobre os arranjos de pagamento e sobre as instituições de 

pagamento integrantes do Sistema de Pagamentos 

Brasileiro. 

 

4) DECRETO Nº 10.377 DE 
27.05.2020 

 

O Decreto nº 10.377/2020, publicado no DOU de 

28.05.2020, 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. 

O art. 8º do decreto alterado passou a vigorar com a 

seguinte redação: 

Art. 8º [...] XXXI - efetuada por intermédio da Financiadora 

de Estudos e Projetos - FINEP ou por seus agentes 

financeiros, com recursos dessa empresa pública; 

XXXII - destinada, nos termos do disposto no §3º do art. 6º 

da Lei nº 12.793, de 2 de abril de 2013, ao financiamento 

de projetos de infraestrutura de logística direcionados a 

obras de rodovias e ferrovias objeto de concessão pelo 

Governo federal; e  

XXXIII - contratada pela Câmara de Comercialização de 

Energia Elétrica - CCEE, destinada à cobertura, total ou 

parcial, de deficit e de antecipação de receita, incorridas 
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pelas concessionárias e permissionárias de serviço público 

de distribuição de energia elétrica nos termos do disposto 

no Decreto nº 10.350, de 18 de maio de 2020. [...] 

 

5) DECRETO Nº 10.352, DE 
19.05.2020  

 

O Decreto nº 10.352/2020 reduz temporariamente a 

alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados 

incidente sobre o produto que menciona. 

 

6) DECRETO Nº 10.318, DE 
09.04.2020 

 

O Decreto nº 10.318, de 09.04.2020, reduz 

temporariamente as alíquotas da Contribuição para o 

PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social - Cofins incidentes sobre os produtos 

que menciona. 

Assim, ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição 

para o PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social - Cofins, da Contribuição para o 

PIS/Pasep-Importação e da Cofins - Importação incidentes 

sobre a receita decorrente da venda no mercado interno e 

sobre a operação de importação de sulfato de zinco para 

medicamentos utilizados em nutrição parenteral, 

classificado nos seguintes códigos: I - 3003.90.99 da Tabela 

de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - 

TIPI - medicamento a granel; e II - 3004.90.99 da TIPI - 

medicamento em doses. 

 

7) DECRETO Nº 10.305, DE 
01.04.2020 

 

O Decreto nº 10.305, de 01.04.2020, altera o Decreto nº 

6.306, de 14 de dezembro de 2007, que regulamenta o 

Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou 

relativas a Títulos ou Valores Mobiliários. 

Foi reduzida a zero a alíquota do IOF incidente sobre 

operações de crédito, sendo irrelevante sua finalidade, 
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pelo prazo de 90 dias, entre 3 de abril de 2020 a 3 de julho 

de 2020. 

Além disso, também é reduzida pelo mesmo período, a 

alíquota adicional do IOF de 0,38% (trinta e oito 

centésimos por cento), incidente sobre essas operações de 

crédito. 

 

8) DECRETO Nº 10.302, DE 
01.04.2020 

 

O Decreto nº 10.302, de 01.04.2020, reduz 

temporariamente as alíquotas do Imposto sobre Produtos 

Industrializados - IPI incidentes sobre os produtos que 

menciona. 

Assim, ficam reduzidas a zero as alíquotas do Imposto 

sobre Produtos Industrializados - IPI incidentes sobre os 

produtos: artigos de laboratório ou de farmácia TIPI 

3926.90.40; luvas, mitenes e semelhantes, exceto para 

cirurgia TIPI 4015.19.00, e Termômetros clínicos TIPI 

9025.11.10. 

 

9) INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 
Nº 1.959, DE 09.06.2020 

 

A Instrução Normativa RFB nº 1.959/2020, publicada no 

DOU de 12.06.2020, alterou a Instrução Normativa RFB nº 

1.717/2017, que dispõe sobre normas sobre restituição, 

compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da 

Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB). 

A Instrução Normativa RFB nº 1.717 passou a vigorar com 

a seguinte redação: 

Art. 143. [...] § 2º Na hipótese de restituição de imposto 

sobre a renda apurada em declaração de rendimentos de 

pessoa física, o termo inicial da valoração do crédito será: 

I - o mês de janeiro de 1996, caso a declaração seja 

referente ao exercício de 1995 ou a exercícios anteriores; 

e 

II - o mês de julho de 2020, caso a declaração seja 

referente ao exercício de 2020. 
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10) INSTRUÇÃO NORMATIVA 
RFB Nº 1.945, DE 06.05.2020  

 

A Instrução Normativa nº 1.945 altera a Instrução 

Normativa RFB nº 1.915, de 27 de novembro de 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). 

 

11) INSTRUÇÃO NORMATIVA 
RFB Nº 1.943, DE 28.04.2020 

 

A Instrução Normativa RFB nº 1.943/2020 altera a 

Instrução Normativa RFB nº 800, de 27 de dezembro de 

2007, que dispõe sobre o controle aduaneiro 

informatizado da movimentação de embarcações, cargas e 

unidades de carga nos portos alfandegados. 

 

12) INSTRUÇÃO NORMATIVA 
RFB Nº 1.942, DE 27.04.2020 

 

A Instrução Normativa RFB nº 1.942, de 27.04.2020, altera 

a Instrução Normativa RFB nº 1.700, de 14 de março de 

2017, que dispõe sobre a determinação e o pagamento do 

imposto sobre a 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, 

de 13 de maio de 2014. 

A instrução normativa faz-se necessária por conta da 

Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 

2019, que aumentou de 15% para 20% a alíquota da CSLL 

aplicada a estas instituições financeiras. 

Como a majoração da alíquota da CSLL ocorreu durante o 

período de apuração do tributo, que pode ser anual ou 

trimestral, a depender da opção do contribuinte, foi 

necessário estabelecer uma regra de transição para 

disciplinar a forma como a CSLL será apurada. 
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13) INSTRUÇÃO NORMATIVA 
RFB Nº 1.934, DE 07.04.2020 

 

A Instrução Normativa RFB nº 1.934, de 07.04.2020, altera 

as Instruções Normativas SRF nº 81, de 11 de outubro de 

2001, que dispõe sobre as declarações de espólio, e nº 208, 

de 27 de setembro de 2002, que dispõe sobre a tributação, 

pelo imposto sobre a renda, dos rendimentos recebidos de 

fontes situadas no exterior e dos ganhos de capital 

apurados na alienação de bens e direitos situados no 

exterior por pessoa física residente no Brasil e dos 

rendimentos recebidos e dos ganhos de capital apurados 

no País por pessoa física não-residente no Brasil. 

Os prazos originalmente fixados em 30 de abril de 2020, 

ficam excepcionalmente prorrogados para 30 de junho de 

2020. 

 

14) PORTARIA ME Nº 247, DE 
16.06.2020 

 

A Portaria ME nº 247/2020, publicada no DOU de 

17.06.2020, alterou a Lei nº 11.508/2007, disciplinou os 

critérios e procedimentos para a elaboração de proposta e 

de celebração de transação por adesão no contencioso 

tributário de relevante e disseminada controvérsia jurídica 

e no de pequeno valor. 

Dentre os efeitos da Portaria, destaca-se a suspensão da 

tramitação dos processos administrativos fiscais 

referentes aos créditos tributários envolvidos, enquanto 

perdurar sua apreciação, com a apresentação da 

solicitação de adesão. 

A apresentação, contudo, não suspende a exigibilidade dos 

referidos créditos, ainda que os atos de cobrança possam 

ser suspensos por critério da Secretaria Especial da RFB ou 

da PGFN. 

 

15) PORTARIA ME Nº 245, DE 
15.06.2020 

 

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.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-1.934-de-7-de-abril-de-2020-251562207
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-247-de-16-de-junho-de-2020-261923979


 94  
 

 

INFORMATIVO MARÇO-JUNHO 2020 | Santos Bevilaqua Advogados                     VOLTAR AO SUMÁRIO 

     

 

A Portaria ME nº 245/2020, publicada no DOU de 

17.06.2020, prorrogou o prazo para o recolhimento de 

tributos federais em decorrência da pandemia de COVID-

19. 

Os prazos de recolhimento de determinadas contribuições 

previdenciárias, PIS/PASEP e COFINS, relativos à 

competência maio de 2020, foram postergados para o 

prazo das contribuições devidas na competência outubro 

de 2020. 

 

16) PORTARIA RFB Nº 759, DE 
24.04.2020 

 

A Portaria RFB nº 759/2020 altera a Portaria RFB nº 361, 

de 14 de março de 2016, que dispõe sobre a divulgação de 

dados estatísticos aduaneiros, para estabelecer novo canal 

para a prestação de informações sobre delitos aduaneiros. 

 

17) SOLUÇÃO DE CONSULTA 
Nº 6.002, DE 04.03.2020 

 

Em 10.03.2020 foi publicada a Solução de Consulta nº 

6.002, de 04.03.2020 sobre o Imposto sobre a Renda de 

Pessoa Física – IRPF, notadamente sobre a isenção do 

imposto sobre a renda incidente sobre rendimento relativo 

à complementação de aposentadoria recebida de entidade 

de previdência complementar por portador de doença 

grave alcança a complementação de aposentadoria paga a 

partir da concessão da aposentadoria pela previdência 

oficial, observadas as condições estabelecidas na 

legislação tributária. 
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SÓCIOS DO ESCRITÓRIO E RESPECTIVAS ÁREAS
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