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APRESENTAÇÃO 
 

A pandemia que atingiu o mundo gerou uma quantidade 

de iniciativas normativas e institucionais emergenciais sem 

precedentes. 

Além disso, o Brasil passa por momento de grandes 

mudanças em razão do natural processo de 

implementação de medidas por parte de um Governo de 

orientação diferente do que o antecedeu.  

Tudo isso impacta nas prioridades que empresas e 

pessoas. 

Por causa disso, buscando preparar um informativo que 

fosse efetivamente útil, optamos por não publicar nossos 

informativos nos últimos meses, fazendo agora um resumo 

dos últimos seis meses de 2020 focado na legislação do 

mercado de seguros e em normas relevantes para seus 

agentes. 

Considerando especificamente movimentos normativos 

de incentivo à inovação, também trouxemos elementos 

das pautas de inovação da Comissão de Valores Mobiliários 

e do Banco Central, muito conectadas com a pauta de 

inovação da própria Superintendência de Seguros 

Privados, que se revela plenamente quando olhamos os 

últimos meses em perspectiva. 

Boa Leitura! 

  

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/


 2  

 

 

INFORMATIVO SEGUNDO SEMESTRE 2020 | Santos Bevilaqua Advogados                     VOLTAR AO SUMÁRIO 

     

 

 

SEGUROS E PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR ABERTA  

 

1)RESOLUÇÕES CONSELHO 
NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS 
– CNSP Nº 388 e 389, de 
08.09.2020 

A Resolução CNSP nº 388 estabelece a segmentação das 

sociedades seguradoras, sociedades de capitalização, 

resseguradores locais e entidades abertas de previdência 

complementar (EAPCs) para fins de aplicação proporcional 

da regulação prudencial. 

Já a Resolução CNSP nº 389, de 08.09.2020, altera a 

Resolução CNSP nº 321, de 15 de julho de 2015. 

Se a Resolução CNSP n° 388 é a norma que cria a 

segmentação das companhias no mercado de seguros, a 

Resolução posterior materializa essa divisão em critérios 

diferenciados para a regulação prudencial a partir dos 

novos segmentos. 

A Resolução CNSP 389 promove alívios regulatórios para as 

operações das pequenas e médias empresas do mercado 

segurador, favorecendo a diversidade do mercado. 

2)RESOLUÇÃO CONSELHO 
NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS 
– CNSP Nº 391, de 30.10.2020 

A Resolução CNSP nº 391 estabelece as regras de emissão 

de dívida subordinada por sociedades seguradoras, 

sociedades de capitalização, resseguradores locais e 

entidades abertas de previdência complementar 

constituídas sob a forma de sociedades anônimas. 

Mais uma medida promovendo inovação no 

relacionamento entre o mercado de seguros e o mercado 

de capitais. 
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3)RESOLUÇÃO CONSELHO 
NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS 
– CNSP Nº 392, de 30.10.2020  

A Resolução CNSP nº 392/2020 estabelece critérios para 

operação dos seguros obrigatórios de que tratam as 

alíneas "g" e "h" do art. 20 do Decreto-Lei nº 73/66.  

Trata-se de parte da mudança de paradigma na regulação 

de produtos securitários. 

Passa a haver regras mais simples e em menor quantidade. 

4) RESOLUÇÃO CONSELHO 
NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS 
– CNSP Nº 393, de 30.10.2020    

A Resolução CNSP nº 393/2020 dispõe sobre sanções 

administrativas no âmbito das atividades de seguro, 

cosseguro, resseguro, retrocessão, capitalização, 

previdência complementar aberta, de intermediação e 

auditoria independente.  

Disciplina o inquérito administrativo, o termo de 

compromisso de ajustamento de conduta e o processo 

administrativo sancionador no âmbito da SUSEP e as 

entidades autorreguladoras do mercado de corretagem.  

Trata-se de ampla revisão das normas que regem 

penalidades e medidas cautelares a serem aplicadas no 

âmbito de processos sancionadores. 

O aumento dos valores das multas e a previsão de poderes 

cautelares da SUSEP devem ser objeto de especial atenção 

por parte das empresas supervisionadas 

A Resolução entrou em vigor em 4 de janeiro de 2021. 

 

5) RESOLUÇÃO CONSELHO 
NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS 
– CNSP Nº 394, de 30.10.2020    

A Resolução CNSP nº 394 altera a Resolução CNSP nº 

168/2007, que dispõe sobre as atividades de resseguro, 

retrocessão e sua intermediação. 

A norma alterada eliminou a dúvida que existia sobre a 

possibilidade de resseguro, por resseguradores 

estrangeiros, de a coberturas de risco comercializadas em 

planos de seguro de vida por sobrevivência ou planos de 
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previdência complementar, isoladamente ou em conjunto 

com coberturas por sobrevivência.   

 

6)RESOLUÇÃO CONSELHO 
NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS 
– CNSP Nº 395, de 11.12.2020 

A Resolução CNSP nº 395 dispõe sobre os regimes especiais 

de direção fiscal, de intervenção e de liquidação 

extrajudicial e ordinária aplicáveis às seguradoras, às 

sociedades de capitalização, às entidades abertas de 

previdência complementar e aos resseguradores locais, 

visando: preservação do interesse público; adoção 

tempestiva dos regimes especiais; celeridade na condução 

dos regimes especiais; proteção ao direito do consumidor; 

e zelo pela adequada utilização dos recursos disponíveis. 

7)RESOLUÇÃO CONSELHO 
NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS 
– CNSP Nº 396, de 11.12.2020 

A Resolução CNSP nº 396 dispõe sobre ressegurador local 

cujo propósito exclusivo é a aceitação de riscos, por meio 

de operações de resseguro ou retrocessão, e seu 

financiamento por meio de dívida vinculada a riscos de 

(res)seguro, também conhecido como também conhecido 

como Insurance Linked Securities (ILS). 

Nosso Escritório, na pessoa do sócio João Marcelo dos 

Santos, participou do grupo que preparou e apresentou 

para a SUSEP a proposta inicial de norma 

8)RESOLUÇÃO CONSELHO 
NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS 
– CNSP Nº 397, de 11.12.2020 

A Resolução CNSP nº 397 dispõe sobre o seguro 

obrigatório de responsabilidade civil do transportador 

rodoviário de passageiros e cargas entre o Brasil e a Guiana 

Francesa, e divulga as condições contratuais deste seguro 

para veículos matriculados na Guiana Francesa. 
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9)CIRCULAR SUPERINTENDÊNCIA 
DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP Nº 
611, DE 17.08.2020  

A Circular SUSEP nº 611 dispõe sobre o Seguro Obrigatório 

de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário em 

Viagem Internacional de que trata o Acordo de Transporte 

Rodoviário Internacional de Passageiros e Carga, celebrado 

entre Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Peru e 

Uruguai, internalizado através do Decreto n.º 99.704, de 

20 de novembro de 1990. 

Conhecido como Carta Azul, o Seguro cobre danos a 

pessoas ou coisas, transportadas ou não, à exceção da 

carga transportada. 

O segurado deverá portar o certificado de seguro, em 

original, com vistas à comprovação de sua contratação às 

autoridades de fiscalização dos países envolvidos. 

O objeto do contrato de seguro é indenizar ou reembolsar 

as quantias pelas quais seja civilmente responsável, em 

sentença judicial transitada em julgado, ou por acordo 

autorizado de modo expresso pela Sociedade Seguradora. 

 

10)CIRCULAR SUPERINTENDÊNCIA 
DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP Nº 
614, DE 11.09.2020  

A Circular SUSEP n° 614 dispõe sobre o seguro de 

responsabilidade civil do proprietário e/ou condutor de 

veículos terrestres da categoria de automóvel de passeio, 

particular ou de aluguel, matriculados e/ou registrados no 

Brasil, que ingressarem, em viagem internacional, em 

países membros do Mercosul, por danos causados a 

pessoas ou objetos não transportados (seguro Carta 

Verde). 

As disposições desta Circular são aplicáveis também, 

obrigatoriamente, a motos, bicicletas motorizadas, 

reboques e moto homes matriculados e/ou registrados no 

Brasil, ao ingressarem, em viagem internacional, nos países 

membros do Mercosul. 
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11)CIRCULAR SUPERINTENDÊNCIA 
DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP Nº 
616, DE 13.10.2020  

A Circular SUSEP nº 616 altera a Circular Susep nº 

517/2015, trazendo regras mais claras sobre a auditoria 

atuarial, tema que já foi objeto de dúvidas e 

controvérsias, tendo sido objeto de uma série de 

representações lavradas pela SUSEP. 

12)CIRCULAR SUPERINTENDÊNCIA 
DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP Nº 
617, DE 23.11.2020 

A Circular SUSEP nº 617 aprovou as condições gerais para 

o seguro de responsabilidade civil do transportador 

rodoviário em viagem internacional danos à carga 

transportada, e revogou as circulares SUSEP nº 2/1990 e 

570/2018. 

 

13)CIRCULAR SUPERINTENDÊNCIA 
DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP Nº 
618, DE 23.11.2020 

A Circular SUSEP nº 618 dispôs sobre o seguro obrigatório 

de responsabilidade civil do operador de transporte 

multimodal (RC– OTM), e revogou a Circular SUSEP nº 

40/1998. 

14)CIRCULAR SUPERINTENDÊNCIA 
DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP Nº 
619, DE 04.12.2020 

A Circular SUSEP nº 619 dispôs sobre a política de 

segurança e sigilo de dados e informações das entidades 

registradoras credenciadas a prestarem o serviço de 

registro de operações de seguros, previdência 

complementar aberta, capitalização e resseguros. 

15)CIRCULAR SUPERINTENDÊNCIA 
DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP Nº 
620, DE 29.12.2020 
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A Circular SUSEP nº 620 dispões sobre as regras e os critérios 

para operação de seguros do grupo patrimonial. Além 

disso, foram revogados os seguintes normativos: circular 

SUSEP nº 321/2006; circular SUSEP nº 417/2011; circular 

SUSEP nº 540/2016; e circular SUSEP nº 560/2017. 

Trata-se de mais uma medida no processo de liberalização 

da criação de produtos pelas seguradoras, com menos e 

mais simples regras aplicáveis aos clausulados. 

16)PORTARIA SUPERINTENDÊNCIA 
DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP Nº 
7.661, DE 07.08.2020 

A Portaria SUSEP nº 7.661 institui a Comissão do Sandbox 

regulatório no âmbito da SUSEP, cujos objetivos são, nos 

termos do Edital Eletrônico Nº 2/2020/SUSEP: avaliar o 

cumprimento, por parte dos projetos submetidos, dos 

critérios de elegibilidade; avaliar os planos de negócios 

submetidos pelos interessados; e efetuar a análise técnica 

dos projetos submetidos.  

A medida é parte do pacote de estímulo à inovação 

promovido pela SUSEP, o qual já vem apresentando 

resultados, com a entrada, no mercado de seguros, de 

importantes empresas focadas em tecnologia aplicada ao 

mercado financeiro. 

 

17)PORTARIA SUPERINTENDÊNCIA 
DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP Nº 
7.668, DE 25.08.2020 

A Portaria SUSEP nº 7.668 altera o Anexo I da Portaria 

Susep nº 7605, de 20 de fevereiro de 2020, para realocar 

temas e prorrogar os prazos de publicação das normas 

revisadas e consolidadas com fundamento no Decreto n° 

10.139, de 28 de novembro de 2019, e alterações 

posteriores. 

Trata-se de um cronograma claramente estabelecido e 

abrangente, dividido através da pertinência temática das 

normas. 
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18)PORTARIA SUPERINTENDÊNCIA 
DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP nº 
7.677, DE 25.09.2020 

A Portaria SUSEP nº 7.677, fixou os prazos máximos para a 

decisão administrava dos pedidos de atos públicos de 

liberação da atividade econômica requeridos à Autarquia e 

classificou os níveis de risco relacionados à referida 

liberação, nos termos do disposto no Decreto nº 

10.178/2019, que regulamenta a Lei nº 13.874/2019. 

Trata-se de norma que reflete o objetivo, constante da Lei 

e do Decreto que regulamenta, de racionalizar e trazer 

mais eficiência à burocracia estatal.  

 

19)PORTARIA CONSELHO DE 
RECURSOS DO SISTEMA NACIONAL 
DE SEGUROS PRIVADOS, DE 
PREVIDÊNCIA ABERTA E DE 
CAPITALIZAÇÃO – CRSNSP Nº 
21.437, DE 29.09.2020 

A Portaria CRSNSP nº 21.437 dispõe sobre a inclusão de 

Conselheiros Suplentes no sorteio de novos recursos que 

ocorrerá na sessão do CRSNSP a realizar-se em 1º de 

outubro de 2020. O disposto no art. 18, §9º, inc. I do 

RICRSNSP prevê que os suplentes poderão receber 

recursos para relatoria, independentemente de 

impedimento ou suspeição do titular, para auxiliar na 

redução da quantidade de recursos pendentes de 

julgamento, com vistas a dar maior celeridade ao curso dos 

processos. 

Ao todo, 525 processos foram distribuídos para os 

conselheiros na sessão. Confira. 
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20)PORTARIA SUPERINTENDÊNCIA 
DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP Nº 
7.684, DE 07.10.2020 
A Portaria SUSEP nº 7.684 aprova o texto da convenção 

firmada em 2 de outubro de 2020 pelas entidades 

registradoras credenciadas para operar o sistema de 

registro de operações de seguros, previdência 

complementar aberta, capitalização e resseguros.  

21) PORTARIA SUPERINTENDÊNCIA 
DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP Nº 
7.707, DE 25.11.2020  

A Portaria SUSEP nº 7.707 aprova o cancelamento de 

autorização de funcionamento da Agência Brasileira 

Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A.. 

A medida já era esperada e ratifica a pouca atividade e 

utilidade da ABGF, empresa que de fato nunca teve sua 

criação plenamente justificada. 

 

 

22)CARTA CIRCULAR ELETRÔNICA 
SUSEP/DIR3 Nº 005, DE 20.08.2020 

A Carta Circular Eletrônica SUSEP/DIR3 nº 005 informa que, 

a partir do recebimento desta Carta, às corretoras de 

resseguros estão desobrigadas do envio anual do Balanço 

Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício 

- DRE estabelecido por meio do disposto na CARTA-

CIRCULAR SUSEP/DIFIS/CGFIS/Nº 02/14, de 21 de agosto 

de 2014. 

Contudo, tais informações devem ficar disponíveis, para 

envio imediato à SUSEP, sempre que requisitadas. 
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 10  

 

 

INFORMATIVO SEGUNDO SEMESTRE 2020 | Santos Bevilaqua Advogados                     VOLTAR AO SUMÁRIO 

     

 

23)EDITAL DE CONSULTA PÚBLICA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS 
PRIVADOS - SUSEP Nº 016, DE 
21.07.2020 

A SUSEP colocou em consulta pública minuta de norma que 

altera diversas circulares que tratam dos seguros de danos 

(ver exposição de motivos). 

Trata-se da melhor e mais importante mudança das regras 

que tratam da estrutura dos seguros de danos 

comercializados no mercado brasileiro de seguros nas 

últimas décadas. A relevância dessa mudança, embora 

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

no âmbito da estrutura dos produtos, à abertura do 

mercado de resseguros. 

A grande novidade é a não incidência dessas regras, mais 

detalhadas e protetivas, no caso dos seguros de grandes 

riscos (que obviamente continuam sujeitos às regras legais 

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

setor, especialmente na medida em que a economia 

brasileira tornou-se mais complexa e que o mercado de 

resseguro aberto ampliou exponencialmente a 

possibilidade de oferecimento de produtos mais 

sofisticados no mercado brasileiro. 

De qualquer modo, há a manutenção de algumas regras e 

há também novas regras, algumas passíveis de 

melhoramento, como a que atribui às seguradoras, de 

forma genérica, a responsabilidade pelas ações de seus 

intermediários. Talvez a solução, nesse caso, seja limitar 

essa responsabilidade aos casos em que o seguro tenha 

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

(que pode implicar em responsabilidades) e na 

possibilidade de aceitação tácita de riscos, pode não ser o 

caso sequer de o intermediário poder ser tratado como 

sendo “da seguradora”. 

O importante agora, e parece que estamos nesse caminho, 

é que as regras aplicáveis a grandes riscos efetivamente 

estabeleçam um ambiente favorável à inovação e à oferta 

de produtos mais sofisticados e em linha com as melhores 

práticas de mercados desenvolvidos. 

). 
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24)EDITAL DE CONSULTA PÚBLICA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS 
PRIVADOS - SUSEP Nº 021, DE 
22.10.2020 

A SUSEP colocou em consulta pública minuta de Resolução 

do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

altera a Resolução CNSP nº 321/2015., editada em 15 de 

julho de 2015 para dispor sobre provisões técnicas, ativos 

redutores da necessidade de cobertura das provisões 

técnicas, capital de risco baseado nos riscos de subscrição, 

de crédito, operacional e de mercado, patrimônio líquido 

ajustado, capital mínimo requerido, plano de regularização 

de solvência, limites de retenção, critérios para a 

realização de investimentos, normas contábeis, auditoria 

contábil e auditoria atuarial independentes e Comitê de 

Auditoria referentes a seguradoras, entidades abertas de 

previdência complementar, sociedades de capitalização e 

resseguradores. 

 

25)EDITAL DE CONSULTA PÚBLICA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS 
PRIVADOS - SUSEP Nº 022, DE 
22.10.2020 

A SUSEP colocou em consulta pública minuta de circular 

que altera a Circular SUSEP nº 517/2015, para estabelecer 

nova abordagem para gestão do risco de liquidez das 

entidades supervisionadas e regulamenta a apuração do 

requisito de qualidade do patrimônio de solvência que 

garante o capital mínimo requerido para funcionamento.  

 

26)EDITAL DE CONSULTA PÚBLICA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS 
PRIVADOS - SUSEP Nº 024, DE 
07.12.2020 
A SUSEP colocou em consulta pública minuta de circular 

que estabelece normas complementares sobre a 

instauração do processo administrativo sancionador - PAS 

na SUSEP e regulamenta as infrações graves, para fins de 
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aplicação das penas de suspensão do exercício de 

atividade, de suspensão do exercício de profissão ou de 

inabilitação. 

Trata-se de regramento que trata principalmente de 

reduzir a indeterminação de alguns conceitos trazidos pela 

Resolução CNSP 393/2020. 

 

27)EDITAL DE CONSULTA PÚBLICA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS 
PRIVADOS - SUSEP Nº 025, DE 
21.12.2020 
A SUSEP colocou em consulta pública minuta de circular 

que dispõe sobre as condições para o registro facultativo e 

para o registro obrigatório das operações de seguros de 

danos e de seguros de pessoas estruturados em regime 

financeiro de repartição simples em sistemas de registro 

homologados e administrados por entidades registradoras 

credenciadas pela SUSEP. 

28)CONSULTA PÚBLICA – 
INSTITUTO BRASILEIRO DE 
ATUÁRIA 
O Instituto Brasileiro de Atuária – IBA disponibilizou, em 

26/11/2020, três CPAs para consulta pública, tratando de: 

Distribuição de Superavit (EFPC) e Tábua Biométrica 

Própria, e um CPA abordando Riscos Decorridos. Os CPAs 

podem ser consultados no seguinte link. 

 

29)NOTA TÉCNICA DE INSTRUÇÃO 
AOS CORRETORES DE SEGUROS 
SOBRE A RESOLUÇÃO CNSP Nº 382, 
DE 04.03.2020 

A FENACOR - Federação Nacional dos Corretores de 

Seguros Privados e de Resseguros, de Capitalização, de 

Previdência Privada, das Empresas Corretoras de Seguros 

e de Resseguros, encaminhou para os corretores de 

seguros, em 21/12/2020, uma nota técnica de instrução 

referente ao cumprimento da Resolução CNSP nº 382/20 

que, entre outros dispositivos, obriga o corretor de seguros 
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a informar ao segurado, antes da assinatura da proposta, 

o montante da sua remuneração. 

A esse respeito, a FENACOR pontua que a resolução CNSP 

nº 382/20 não estabelece de que forma essa informação 

deve ser disponibilizada ao cliente, e recomenda que os 

próprios corretores de seguro transmitam, diretamente, as 

informações pertinentes aos seus clientes, considerando 

que essa obrigação não deve ser realizada pelos seus 

parceiros comerciais (entes supervisionados). 

 

30)DELIBERAÇÃO SUSEP Nº 243, DE 
18.12.2020 

Em 24/12/2020 foi publicado no DOU a Deliberação SUSEP 

nº 243, de 18 de dezembro de 2020, para entrar em vigor 

em 04/01/2020, e aprovar o plano de regulação da SUSEP 

para o exercício de 2021, que também deverá ser 

divulgado no sítio eletrônico da SUSEP. 

Conforme o anexo da deliberação, o plano de regulação 

envolve os seguintes temas: 

▪ Consolidação de normas; 

▪ Sistema de registro de informações; 

▪ Política de segurança cibernética; 

▪ Open insurance; 

▪ Revisão do limite de cessão em resseguro/retrocessão; 

▪ Produtos de acumulação – cobertura por sobrevivência; 

▪ Microsseguros; 

▪ Demonstrações financeiras do grupo prudencial 

consolidado; 

▪ Política de responsabilidade socioambiental; 

▪ Revisão da contratação em resseguro e retrocessão para 

riscos nucleares. 

A pauta estabelecida na norma revela o intuito da SUSEP 

de efetivamente modernizar a legislação securitária. 
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31)JULGADA PELO STF A AÇÃO 
DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE – ADI 
Nº 5.485 

Por unanimidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal 

(STF), na sessão virtual encerrada em 15 de junho de 2020, 

julgou improcedente a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI 5.485) que questionava normas 

que impuseram alíquotas da Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido (CSLL) diferenciadas para o mercado das 

seguradoras e financeiro. 

A Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, 

Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e 

Capitalização (CNSeg), autora da ADI 5.485, contestava a 

Medida Provisória nº 675/2015, convertida na Lei n° 

13.169/15, que majorou a alíquota da CSLL para 20%, entre 

01/09/15 e 31/12/18, e 15%, a partir de 01/01/19, em 

relação às pessoas jurídicas de seguros privados, 

capitalização e das referidas nos incisos I a VII e X do § 1° 

do art. 1° da LC n° 105/2011. 

Para a entidade, o aumento viola o princípio da isonomia, 

pois a autorização estabelecida no artigo 195, § 9º, da 

Constituição Federal, para distinções de base de cálculo e 

alíquotas em razão do segmento econômico deve ser feita 

por critérios quantitativos aplicáveis a todos os segmentos. 

O colegiado acompanhou o voto do Relator, Ministro Luiz 

Fux, que não verificou a alegada discriminação. Segundo o 

ministro, a legislação não pretendeu pormenorizar o 

conteúdo do texto constitucional, mas dar cumprimento à 

previsão do artigo 195, § 9º, incluído pela Emenda 

Constitucional (EC) 20/1998, aplicando alíquotas 

diferenciadas em razão da atividade econômica 

desenvolvida pelo contribuinte. 

O Relator argumentou que a exigência de alíquota 

diferenciada da CSLL das instituições financeiras e 

equiparadas não afronta o princípio da isonomia, mas pelo 

contrário, tem a finalidade de materializar o referido 

princípio, ao tratar de maneira desigual contribuintes que 

se encontram em situação diversa. Dessa forma, a Ação 

Direita de Inconstitucionalidade foi julgada improcedente. 
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32)GOVERNO REVOGA A MEDIDA 
PROVISÓRIA Nº 955/2020, QUE 
REVOGAVA A MEDIDA PROVISÓRIA 
Nº 905/2019 

A Medida Provisória nº 955, de 20 de abril de 2020 perdeu 

a validade no dia 18.08.2020, sem que fosse apreciada pelo 

Congresso Nacional. A medida revogava a Medida 

Provisória nº 905, de 11 de novembro de 2019, que criou o 

Contrato de Trabalho Verde e Amarelo, um programa de 

incentivo à contratação de jovens entre 18 e 29 anos de 

idade. 

Havia um impasse entre senadores governistas e de 

oposição sobre a votação da matéria, que altera diversos 

pontos da legislação trabalhista. A revogação foi 

determinada pelo presidente Jair Bolsonaro após 

dificuldades em aprovar a MP do Contrato de Trabalho 

Verde e Amarelo no Senado. Contudo, o presidente ficou 

de apresentar um novo texto. 

Vale notar que a perda de validade da MP nº 955/2020 não 

afetará a MP nº 905/19, já que ela também teve o seu 

prazo de vigência encerrado no dia 18.08.2020 e não foi 

analisada pelos senadores. 

Deste modo, o Congresso terá até o dia 16 de outubro de 

2020 para editar um decreto legislativo que discipline as 

relações jurídicas decorrentes das duas medidas 

provisórias. 

 

33)SUSEP DIVULGA 
ENQUADRAMENTO INICIAL 
PRELIMINAR DA SEGMENTAÇÃO 
DO MERCADO SUPERVISIONADO 

A SUSEP divulgou o enquadramento inicial preliminar, para 

fins de segmentação, consoante estipula a Resolução CNSP 

nº 388/2020.  

A segmentação é mais uma medida que busca reduzir o 

custo regulatório e, assim, aumentar a competição e 

incentivar inovações no âmbito do mercado de seguros.  

 

http://www.santosbevilaqua.com.br
http://www.santosbevilaqua.com.br/
http://www.santosbevilaqua.com.br/
http://www.santosbevilaqua.com.br
http://www.santosbevilaqua.com.br/
http://www.santosbevilaqua.com.br/
http://www.santosbevilaqua.com.br
http://www.santosbevilaqua.com.br/
http://www.santosbevilaqua.com.br/
http://www.santosbevilaqua.com.br
http://www.santosbevilaqua.com.br/
http://www.santosbevilaqua.com.br/
http://www.santosbevilaqua.com.br
http://www.santosbevilaqua.com.br/
http://www.santosbevilaqua.com.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv955.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/Mpv/mpv905.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/Mpv/mpv905.htm
http://novosite.susep.gov.br/noticias/susep-divulga-enquadramento-inicial-preliminar-da-segmentacao-do-mercado-supervisionado/


 16  

 

 

INFORMATIVO SEGUNDO SEMESTRE 2020 | Santos Bevilaqua Advogados                     VOLTAR AO SUMÁRIO 

     

 

34)SUSEP DIVULGA PROJETOS 
HABILITADOS PARA O SANDBOX 

A SUSEP tornou pública, por meio de seu sítio eletrônico 

na rede mundial de computadores, o anúncio dos projetos 

selecionados para participar do Ambiente Controlado de 

Testes para Inovações (Sandbox Regulatório).  

Segundo se informa na matéria, publicada em 8 de outubro 

de 2020, “as seguradoras por iniciar operação a partir dos 

projetos selecionados terão autorização temporária para 

atuação de 3 anos dentro do modelo”, com maior 

flexibilidade para inovar e expressivo potencial de reduzir 

o custo regulatório. Passamos a elencar, abaixo, os 

participantes selecionados: 

i) 88i: Impedimento para o trabalho/ perda de renda; 

seguro de acidentes pessoais individual; celular e outros; 

auto (casco); deslocamento de volumes/bagagem / 

objetos em circulação; 

ii) Coover: Animais domésticos (aplicação de vacinas, 

atendimentos ambulatoriais, cirurgias, consulta urgência e 

emergência, consultas de rotina, exames 

laboratoriais/imagens e internação); 

iii) Emotion: Acidentes pessoais (morte acidental); 

iv) Flix: Compreensivo residencial; 

v) Iza: Acidentes pessoais (invalidez permanente total ou 

parcial por acidente, reembolso de despesas médico-

hospitalares e odontológicas por acidente, complemento 

de diárias por incapacidade temporária por acidente. 

Cobertura adicional: funeral; 

vi) Komus: Celulares, notebooks, tablets, câmeras e outros 

aparelhos eletrônicos; 

vii) Mag: Acidentes pessoais individual (morte acidental e 

invalidez permanente total por acidente, incluindo vítimas 

de crime; compreensivo residencial; 

viii) Pier: Celulares, notebooks, tablets, câmeras e outros 

aparelhos eletrônicos; automóvel (casco); 

ix) Split Risk: Automóvel (casco, acidentes pessoais de 

passageiros e assistência e outras coberturas); 

x) Stone: Compreensivo residencial; funeral (morte natural 

ou acidental); acidentes pessoais (morte acidental e 

invalidez permanente por acidente); patrimonial 

paramétrico; 
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xi) Thinkseg: Automóvel (casco). 

Por fim, o comunicado salienta que “Além de permitir a 

introdução de produtos e processos inovadores no 

mercado de seguros brasileiro, o Sandbox Regulatório é, 

também, um aprendizado para o órgão regulador, que 

avaliará a possibilidade de estender as regras mais simples 

para todo o mercado.” A notícia pode ser conferida aqui. 

 

35) NOVO DIRETOR NA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS 
PRIVADOS - SUSEP 

Por meio da Portaria AGU nº 407/2020, o Procurador 

Federal Dr. Igor Lins da Rocha Lourenço foi cedido para 

assumir a Diretoria Técnica 1 da SUSEP. 

O Dr. Igor Lins da Rocha Lourenço já vinha se destacando 

na condução da Procuradoria da SUSEP, e sua nomeação 

indica a manutenção da linha de ação da SUSEP, em 

especial no campo normativo. 

36)SEGURO DPVAT  
SEGURADORAS DECIDEM PELA DISSOLUÇÃO DO 
CONSÓRCIO DPVAT 

As seguradoras integrantes do DPVAT decidiram, em 

assembleia, pela dissolução do consórcio que administrava 

o Seguro DPVAT. 

O consórcio, que era formado por 56 seguradoras, já havia 

sofrido uma debandada de aproximada 80% de suas 

consorciadas depois da saída da Porto Seguro em 

setembro. 

Segundo o Valor Econômico, a SUSEP articula nomear um 

novo gestor, apesar da sinalização clara dada pela 

dissolução de que o modelo do DPVAT está falido. 

APROVADO PRÊMIO ZERO PARA DPVAT 2021 E 
AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVO GESTOR 

O Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP aprovou, 

em reunião extraordinária realizada em 29/12/2020, 

prêmio zero para o DPVAT em 2021, e autorizou a 

contratação de novo operador pela Superintendência de 

Seguros Privados - SUSEP em caráter emergencial e 

temporário. 
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O novo operador será a Caixa Econômica Federal.  

Trata-se de medida tecnicamente inconsistente e que 

poderá resultar em futuros problemas de toda a ordem, já 

que teremos, ao menos durante o ano de 2021, um seguro 

sem uma seguradora que o garanta, custeado por recursos 

que deveriam ser destinados a sinistros ocorridos até 

31.12.2020.  

RESOLUÇÃO CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS 
PRIVADOS - CNSP Nº 390, DE 08.09.2020 

A Resolução CNSP nº 390 altera a Resolução CNSP nº 377, 

de 27 de dezembro de 2019 para dispor que “a seguradora 

líder do Consórcio DPVAT deverá elaborar um conjunto 

completo de demonstrações contábeis do Consórcio 

DPVAT, nas datas base de 30 de junho e 31 de dezembro, 

acompanhadas dos correspondentes relatórios dos 

auditores independentes sobre as demonstrações 

contábeis, que deverão ser divulgadas no sítio eletrônico 

da seguradora líder e encaminhadas à Susep até as datas 

de 31 de agosto e 28 de fevereiro, respectivamente”. 

RESOLUÇÃO CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS 
PRIVADOS - CNSP Nº 398, DE 29.12.2020 

Em 30/12/2020 foi publicada no DOU a resolução CNSP nº 

398, de 29 de dezembro de 2020, para entrar em vigor em 

01/01/2021, e dispor sobre a constituição, pelo Consórcio 

DPVAT, das provisões técnicas do seguro obrigatório de 

danos pessoais causados por veículos automotores de via 

terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não 

- seguro DPVAT, além de revogar as resoluções CNSP nº 

377/2018 e nº 390/2020. 

O principal elemento dessa norma é a segregação entre 

provisões que devem ser mantidas para fazer face a 

sinistros ocorridos até 31.12.2020 e provisões que 

passarão a ser administradas pela Caixa Econômica 

Federal. 

RESOLUÇÃO CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS 
PRIVADOS - CNSP Nº 399, DE 29.12.2020 

Em 30/12/2020 foi publicada no DOU a resolução CNSP nº 

399, de 29 de dezembro de 2020,  para entrar em vigor em 

01/01/2021, e dispor sobre as regras e os critérios para 

operação do seguro obrigatório de danos pessoais 

causados por veículos automotores de via terrestre, ou por 

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.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cnsp-n-390-de-8-de-setembro-de-2020-276624506
https://www2.susep.gov.br/safe/scripts/bnweb/bnmapi.exe?router=upload/24072
https://www2.susep.gov.br/safe/scripts/bnweb/bnmapi.exe?router=upload/24072
https://www2.susep.gov.br/safe/scripts/bnweb/bnmapi.exe?router=upload/24075
https://www2.susep.gov.br/safe/scripts/bnweb/bnmapi.exe?router=upload/24075


 19  

 

 

INFORMATIVO SEGUNDO SEMESTRE 2020 | Santos Bevilaqua Advogados                     VOLTAR AO SUMÁRIO 

     

 

sua carga, a pessoas transportadas ou não - seguro DPVAT, 

referentes aos sinistros ocorridos até 31/12/2020. 

A resolução estabelece que o prêmio do seguro DPVAT 

para o ano de 2021 será igual a zero para todas as 

categorias de veículos automotores, e que a seguradora 

líder do Consórcio DPVAT será responsável pela gestão e 

operacionalização do seguro DPVAT referentes, 

exclusivamente, aos sinistros ocorridos até 31/12/2020 

(run-off), inclusive em relação às respectivas ações 

judiciais posteriormente ajuizadas. 

Dessa forma, as provisões técnicas e respectivos ativos 

garantidores, necessários para cobertura das obrigações, 

permanecerão sob a gestão da seguradora líder do 

Consórcio DPVAT, conforme cálculos aprovados pelo 

CNSP, e serão utilizados para cumprimento daquelas 

obrigações. 

Ainda, foram revogados os seguintes normativos:  a 

resolução CNSP nº 332/2015; a resolução CNSP nº 

342/2016; o art. 17 da resolução CNSP nº 343/2016; a 

resolução CNSP nº 351/2017; a resolução CNSP nº 

371/2018; e a resolução CNSP nº 378/2019. 

RESOLUÇÃO CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS 
PRIVADOS - CNSP Nº 400, DE 29.12.2020 

Em 30/12/2020 foi publicada no DOU a resolução CNSP nº 

400, de 29 de dezembro de 2020, para entrar em vigor em 

01/01/2021, e dispor sobre a gestão e a operacionalização 

das indenizações referentes ao seguro obrigatório de 

danos pessoais causados por veículos automotores de via 

terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não 

(seguro DPVAT), visando garantir a continuidade do 

pagamento das indenizações previstas na Lei nº 6.194/74, 

relativos aos sinistros ocorridos a partir de 01/01/2021. 

A resolução ratifica que a Seguradora Líder do Consórcio 

do Seguro DPVAT S.A. será a responsável pela gestão e 

operacionalização do seguro DPVAT referentes, 

exclusivamente, aos sinistros ocorridos até 31/12/2020, 

inclusive em relação às respectivas ações judiciais 

posteriormente ajuizadas, e autoriza a Superintendência 

de Seguros Privados - SUSEP a contratar instituição para 

realizar a gestão e a operacionalização das indenizações 

referentes ao Seguro DPVAT, visando garantir, de modo 

excepcional e temporário, em razão da singularidade da 

situação gerada pela dissolução do Consórcio do Seguro 

DPVAT, a continuidade do pagamento das indenizações 

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://www2.susep.gov.br/safe/scripts/bnweb/bnmapi.exe?router=upload/24076
https://www2.susep.gov.br/safe/scripts/bnweb/bnmapi.exe?router=upload/24076


 20  

 

 

INFORMATIVO SEGUNDO SEMESTRE 2020 | Santos Bevilaqua Advogados                     VOLTAR AO SUMÁRIO 

     

 

previstas na Lei nº 6.194/74, cabendo à contratada a 

representação judicial e extrajudicial dos interesses 

relacionados ao serviço prestado, nos limites do objeto do 

contrato. 

DIVERSOS  
 

 

37)LEI Nº 14.110, DE 18.12.2020  

A Lei nº 14.110 alterar o artigo 339 do Decreto-Lei nº 

2.848/1940 (Código Penal), e dar nova redação ao crime de 

denunciação caluniosa. 

A partir da alteração, o art. 339 do Código Penal passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 339. Dar causa à instauração de inquérito policial, de 

procedimento investigatório criminal, de processo judicial, 

de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou 

de ação de improbidade administrativa contra alguém, 

imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato 

ímprobo de que o sabe inocente:” 

Dessa forma, não basta a mera instauração de investigação 

policial ou administrativa. Exige-se, a partir de agora, a 

instauração de inquérito policial, procedimento 

investigatório criminal ou processo administrativo 

disciplinar, além do inquérito civil e da ação de 

improbidade administrativa, para que se configure o crime 

de denunciação caluniosa. Além da imputação falsa de 

crime, o delito também se caracteriza com a imputação 

falsa de infração ético-disciplinar ou ato ímprobo. 

38)DECRETO Nº 10.474, DE 
26.08.2020 

O Decreto nº 10.474 aprova a Estrutura Regimental e o 

Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das 

Funções de Confiança da Autoridade Nacional de Proteção 

de Dados e remanejou e transformou cargos em comissão 

e funções de confiança. 

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) é um 

órgão da administração pública federal, integrante da 

Presidência da República, dotada de autonomia técnica e 

decisória, cujo objetivo é proteger os direitos 

fundamentais de liberdade e privacidade e o livre 

desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, 
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orientada pelo disposto na Lei nº 13.709, de 14 de agosto 

de 2018. 

Importante ressaltar que, com relação às competências da 

ANPD estabelecidas na norma, a aplicação das sanções 

previstas no art. 52 ao art. 54 da Lei nº 13.709/2018, 

compete exclusivamente à ANPD. Todavia, as multas e 

sanções administrativas, nos termos da Lei n° 

14.010/2020, somente poderão ser aplicadas a partir de 1° 

de agosto de 2021. 

Em relação à estrutura organizacional, o órgão máximo de 

decisão da ANPD será o Conselho Diretor, que será 

composto por cinco membros indicados pelo Ministro de 

Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República e 

nomeados pelo Presidente da República, após aprovação 

pelo Senado Federal e terão mandato de quatro anos, 

prorrogável uma vez, por igual período. Caberá ao Diretor-

Presidente a gestão e a representação institucional da 

ANPD. 

Os regulamentos e as normas editados pela ANPD serão 

precedidos de consulta e audiência públicas e de Análise 

de Impacto Regulatório e as normas referentes à regulação 

e a sua aplicabilidade serão aprovadas no âmbito do 

Conselho Diretor. 

A presente normativa entrará em vigor na data de 

publicação da nomeação do Diretor-Presidente da ANPD 

no Diário Oficial da União (DOU). 

 

39)RESOLUÇÃO CONSELHO DO 
PROGRAMA DE PARCERIAS DE 
INVESTIMENTOS - CPPI Nº 140, DE 
14.08.2020 

A Resolução CPPI nº 140, de 14.08.2020, publicada no DOU 

de 19.08.2020, recomenda e submete à deliberação do 

Presidente da República, em caráter ad referendum do 

Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, a 

exclusão do Programa Nacional de Desestatização - PND da 

integralidade das participações societárias de emissão da 

Caixa Seguros Holding S.A. de titularidade do Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS. 
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40)RESOLUÇÃO AGÊNCIA 
NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - 
ANAC Nº 599, DE 14.12.2020 

Em 15/12/2020 foi publicada no DOU a resolução ANAC nº 

599, de 14 de dezembro de 2020, para entrar em vigor em 

01/02/2021, e estabelecer o rito do processo 

administrativo para a apuração de infrações praticadas 

pelas concessionárias de infraestrutura aeroportuária às 

cláusulas contidas nos contratos de concessão e seus 

anexos, nos seus respectivos editais e seus anexos, bem 

como à regulamentação editada para discipliná-las, e para 

a aplicação das providências administrativas delas 

decorrentes.  

Para mais informações, clique aqui. 

 

41)INSTRUÇÃO NORMATIVA DO 
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA 
Nº 003, DE 25.08.2020 

Esta Instrução Normativa, foi publicada pelo Ministério da 

Infraestrutura no DOU de 26.08.2020 e entrou em vigor no 

dia 1º de setembro de 2020, para disciplinar os 

procedimentos de aplicação de sanções administrativas no 

âmbito das contratações realizadas pelo referido 

Ministério, cujo objeto seja a realização de estudos 

técnicos para a estruturação de medidas de desestatização 

nos setores portuário e de transportes aquaviários, 

ferroviários, rodoviários e aeroportuários, salvo previsão 

contratual em contrário. 

 

MERCADO FINANCEIRO, 
MERCADO DE CAPITAIS 

 

 

42)MEDIDA PROVISÓRIA Nº 995, 
DE 07.08.2020  
A Medida Provisória nº 995 dispõe sobre medidas para 

reorganização societária e desinvestimentos da Caixa 

Econômica Federal e de suas subsidiárias. O texto autoriza 
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até 31 de dezembro de 2021 que subsidiárias da Caixa 

Econômica Federal e as sociedades constituídas por essas 

subsidiárias constituam outras subsidiárias e adquiriram 

controle societário ou participação societária minoritária 

em sociedades empresariais privadas. 

 

43)DECRETO Nº 10.465, DE 
18.08.2020  
O Decreto nº 10.465 institui o Comitê de Regulação e 

Fiscalização dos Mercados Financeiro, de Capitais, de 

Seguros, de Previdência e Capitalização – Coremec, no 

âmbito do Ministério da Economia. 

O Coremec terá como atribuição, dentre outras, promover 

a articulação da atuação das entidades de administração 

pública federal que regulam e fiscalizam os mercados 

financeiro, de capitais, de seguros, de previdência e 

capitalização, com o objetivo de promover a estabilidade 

do sistema financeiro nacional. 

O Comitê será composto por: dois Diretores do Banco 

Central do Brasil; pelo Presidente da Comissão de Valores 

Mobiliários e por um de seus Diretores; pelo Diretor-

Superintendente da Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar e por um de seus Diretores. 

 

44)DECRETO Nº 10.526, DE 
20.10.2020 

Publicado pela Presidência da República no Diário Oficial 

da União (DOU) na data de 21 de outubro de 2020, o 

Decreto nº 10.526/2020 institui o Comitê Interministerial 

de Planejamento da Infraestrutura e o Plano Integrado de 

Longo Prazo da Infraestrutura no âmbito do Governo 

federal.  

Do inteiro teor do ato, no que toca ao Plano Integrado de 

Longo Prazo da Infraestrutura, consta o fim de:  

i) fomentar investimentos em infraestrutura para 

aumentar a qualidade e o estoque de infraestrutura do 

País;  

ii) contribuir para o aumento da produtividade da 

economia e para a geração de empregos qualificados;  

iii) fornecer uma visão de longo prazo para orientar os 

investimentos em infraestrutura que envolva os seus 
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diversos setores, de forma a aumentar a atratividade à 

participação privada e a qualidade do gasto público;  

iv) enfatizar as qualidades ambientais, sociais e de 

governança dos projetos dos setores de infraestrutura;  

v) harmonizar as premissas e os cenários de longo prazo 

utilizados como base para o planejamento dos setores de 

infraestrutura elaborado pelo Governo federal; e  

vi) promover a compatibilidade entre os diversos planos 

setoriais que compõem a infraestrutura do Governo 

federal, inclusive quanto à interrelação e à 

complementariedade entre setores e projetos. 

Segundo prescreve o novo Diploma, o Comitê 

Interministerial de Planejamento da Infraestrutura fica 

responsável por promover a compatibilidade e a 

integração entre as políticas e os planejamentos setoriais 

que compõem a infraestrutura do Governo federal, definir 

o enquadramento dos projetos como de grande porte e 

aprovar a elaboração do Plano Integrado de Longo Prazo 

da Infraestrutura e as suas atualizações. 

Nesse conseguinte, o Decreto, ao cuidar da estruturação 

jurídica do Comitê, regulamenta a sua  composição, a 

indicação de seus membros titulares e suplentes, inclusive 

na ausência ou impedimentos do titular, o exercício de seu 

direito de voto, o quórum para deliberação e de 

aprovação, a competência de seus grupos de trabalho, a 

função de Secretário-Executivo e a competência da 

Coordenação e a regularidade semestral das reuniões 

ordinárias. 

 

45) RESOLUÇÃO BANCO CENTRAL 
DO BRASIL – BCB Nº 001, DE 
12.08.2020 
A Resolução BCB nº 001 instituiu o arranjo de pagamentos 

Pix e aprova o seu regulamento. O Pix se caracteriza como 

um arranjo que disciplina transações de pagamentos 

instantâneos e cujo serviço está disponível durante vinte e 

quatro horas por dia, sete dias por semana e em todos os 

dias do ano. 

De acordo com a Resolução, a participação no Pix é 

obrigatória para instituições financeiras e instituições de 

pagamento autorizadas a funcionar pelo BCB, com mais de 

quinhentas mil contas ativas, consideradas as contas de 
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depósito à vista, as contas de depósito de poupança e as 

contas de pagamento pré-pagas. 

A norma estabeleceu que o início do cadastro de chaves 

PIX no Diretório de Identificadores de Contas Transacionais 

será no dia 05.11.2020 e que o Pix entrará em 

funcionamento para operação restrita em 03.11.2020 e 

para operação plena em 16.11.2020. 

Entre as novidades trazidas pela Resolução, está a criação 

da nova modalidade de participação no PIX, o participante 

liquidante especial, que passou a possibilitar a entrada de 

instituições interessadas na prestação de serviço no 

âmbito do PIX exclusivamente enquanto instituição 

liquidante de outros participantes. 

Outra novidade é que o Regulamento estabelece que a 

liquidação entre diferentes participantes do Pix será 

realizada no Sistema de Pagamento Instantâneos, 

disciplinado pela Circular do BCB nº 4.027, de 12 de junho 

de 2020, e operado pelo BCB. 

Esta Resolução começou a viger em 1º de setembro de 

2020, mas produziu efeitos desde a sua publicação quanto 

ao disposto no § 7º do art. 3º. 

Por fim, a Resolução revoga a Circular nº 3.985, de 18 de 

fevereiro de 2020. 

46) RESOLUÇÃO COMISSÃO DE 
VALORES MOBILIÁRIOS – CVM Nº 
004, DE 20.08.2020 
A Resolução CVM nº 004 promove alterações temporárias, 

em caráter experimental, em requisitos regulatórios 

estabelecidos pela Instrução CVM nº 588, de 13 de julho 

de 2017, que regulamenta o crowdfunding de 

investimento (“Resolução”). 

De acordo com a Resolução fica autorizada, em caráter 

experimental, a utilização de método alternativo de 

apuração da receita bruta anual para fins de caracterização 

de “sociedade empresária de pequeno porte”, em 

substituição ao critério estabelecido pelo inciso III, do art. 

2º da Instrução CVM nº 588/2017, para que sociedades 

empresárias que tiverem auferido receita bruta de até R$ 

5 milhões em balanço intermediário apurado entre 

01.01.2020 e 30.06.2020 e que não sejam registradas 

como emissor de valores mobiliários na CVM possam 
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realizar captações de recursos via crowdfunding de 

investimento. 

Também fica autorizada, em caráter experimental, a 

utilização, nas distribuições parciais de ofertas públicas de 

valores mobiliários relacionados a crowdfunding de 

investimento, de valor alvo mínimo equivalente ao 

montante igual ou superior a metade do valor alvo 

máximo, em substituição à proporção de dois terços do 

valor máximo estabelecida pelo inciso III, do art. 5º da 

Instrução CVM nº 588/2017, desde que observadas 

algumas condições. 

Importante ressaltar a previsão de lote adicional em oferta 

pública realizada por meio de plataformas eletrônicas de 

investimento participativo, limitado ao montante de 20% 

do valor alvo máximo, desde que tal possibilidade: tenha 

sido aprovada por órgão societário deliberativo da 

sociedade empresária de pequeno porte; esteja prevista 

no documento que reflete as informações essenciais sobre 

a oferta; e respeite o limite de captação previsto no art. 3º 

da Instrução CVM nº 588/2017, considerando a somatória 

do valor alvo máximo e do lote adicional aprovado. 

Tais alterações se aplicam às ofertas iniciadas no intervalo 

entre a entrada em vigor da Resolução e 31.12.2020. 

 

47) RESOLUÇÃO BANCO CENTRAL 
DO BRASIL - BCB Nº 019, DE 
01.10.2020  
A Resolução BCB nº 19 dispõe sobre a cobrança de tarifas 

de clientes pela prestação de serviços no âmbito do arranjo 

de pagamentos instantâneos instituído pelo Banco Central 

do Brasil (Pix) e pela prestação do serviço de iniciação de 

transação de pagamento no âmbito de arranjos de 

pagamento. 

48) RESOLUÇÃO BANCO CENTRAL 
DO BRASIL - BCB Nº 24, DE 
22.10.2020  
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49) RESOLUÇÃO CONSELHO 
MONETÁRIO NACIONAL - CMN Nº 
4.865, DE 26.10.2020   
A Resolução CMN nº 4.865 estabelece diretrizes para o 

funcionamento do Ambiente Controlado de Testes para 

Inovações Financeiras e de Pagamento (Sandbox 

Regulatório) e as condições para o fornecimento de 

produtos e serviços no contexto desse ambiente no âmbito 

do Sistema Financeiro Nacional. 

50) RESOLUÇÃO CONSELHO 
MONETÁRIO NACIONAL - CMN Nº 
4.866, DE 26.10.2020 
A nResolução CMN nº 4.866, publicada pelo Banco Central 

do Brasil (BCB) no Diário Oficial da União em 27 de outubro 

de 2020, altera a Resolução nº 4.280/2013, que dispõe 

sobre a elaboração, a divulgação e a remessa de 

demonstrações contábeis consolidadas do conglomerado 

prudencial.  

Na nova redação conferida ao texto, o parágrafo único da 

Resolução BCB nº 4.280/2013 passou a dispor que não 

devem integrar o conglomerado prudencial as sociedades 

empresárias controladas, direta ou indiretamente, pelas 

entidades discriminadas no caput do mesmo artigo, 

quando constituídas especificamente para a realização de 

projetos inovadores no âmbito do Ambiente Controlado de 

Testes para Inovações Financeiras e de Pagamento 

(Sandbox Regulatório). 

51) RESOLUÇÃO BANCO CENTRAL 
DO BRASIL - BCB Nº 29, DE 
26.10.2020 
A Resolução BCB nº 29 estabelece as diretrizes para 

funcionamento do Ambiente Controlado de Testes para 

Inovações Financeiras e de Pagamento (Sandbox 

Regulatório) e as condições para o fornecimento de 

produtos e serviços no contexto desse ambiente no âmbito 

do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de 

Pagamentos Brasileiro.  
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52) RESOLUÇÃO BANCO CENTRAL 
DO BRASIL - BCB Nº 30, DE 
29.10.2020 
A Resolução BCB nº30 altera a Resolução BCB nº 19/2020, 

e o Regulamento anexo à Resolução BCB nº 1/2020, que 

disciplina o funcionamento do arranjo de pagamentos Pix. 

53) RESOLUÇÃO BANCO CENTRAL 
DO BRASIL - BCB Nº 31, DE 
29.10.2020 
A Resolução BCB nº 31/2020, para aprovar o Manual de 

Penalidades do Pix disciplina as condições e o rito para 

aplicação das penalidades de que trata o Capítulo XIX do 

Regulamento anexo à Resolução BCB nº 1/2020, nos 

termos dos Anexos I e II que a acompanham a norma. 

54) RESOLUÇÃO BANCO CENTRAL 
DO BRASIL - BCB Nº 32, DE 
29.10.2020 
A Resolução BCB nº 32 estabelece os requisitos técnicos e 

procedimentos operacionais para a implementação no País 

do Sistema Financeiro Aberto (Open Banking), a serem 

observados pelas instituições participantes especificadas 

no art. 6º da Resolução Conjunta nº 1/2020 e definidos 

gradualmente, de acordo com os prazos para 

implementação. 

55)RESOLUÇÃO COMITÊ DE 
REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS 
MERCADOS FINANCEIRO, DE 
CAPITAIS, DE SEGUROS, DE 
PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO - 
COREMEC Nº 001, DE 09.12.2020 
A Resolução COREMEC nº 001 aprova o Regimento Interno 

do Comitê de Regulação e Fiscalização dos Mercados 

Financeiro, de Capitais, de Seguros, de Previdência e 

Capitalização (Coremec), instituído pelo decreto nº 

10.465/2020, no âmbito do Ministério da Economia, e que 

tem por finalidade promover a coordenação e o 

aprimoramento da atuação das entidades da 

administração pública federal que regulam e 

supervisionam os mercados financeiro, de capitais, de 

seguros, de previdência e capitalização. 
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56)RESOLUÇÃO BANCO CENTRAL 
DO BRASIL – BCB Nº 050, DE 
16.12.2020 
A Resolução BCB nº 50 dispõe sobre os requisitos para 

instauração e execução pelo Banco Central do Brasil do 

ambiente controlado de testes para inovações financeiras 

e de pagamento (Sandbox Regulatório) - Ciclo 1, bem como 

sobre os procedimentos e requisitos aplicáveis à 

classificação e à autorização para participação nesse 

ambiente. 

Texto da nota 

Texto da nota 

57)AUDIÊNCIA PÚBLICA COMISSÃO 
DE VALORES MOBILIÁRIOS - 
CVM/SNC  06/2020  

Em 09/12/2020, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 

o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e o 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC) iniciaram a 

Audiência Pública Conjunta para a Revisão do 

Pronunciamento Técnico CPC 50 – Contratos de Seguro 

(correspondente à IFRS 17 – Insurance Contracts) através 

do edital SNC nº 06/2020, que estabelece alterações 

promovidas pelo IASB (International Accounting Standard 

Board) em 2020. Sugestões e comentários podem ser 

enviados até o dia 08/02/2021. 

Em um primeiro momento, pode parecer estranho o fato 

de a CVM participar de audiência pública para revisão de 

pronunciamento técnico envolvendo contratos de seguro. 

Entretanto, importante lembrar que com base no art. 22, 

§1º da lei nº 6.385/1976, de eficácia limitada às 

companhias abertas, a CVM assumiu certa liderança no 

tocante ao estabelecimento de regras contábeis e ao 

registro dos auditores independentes e, embora a lei nº 

6.385/1976 trate especificamente do mercado de capitais 

e da CVM, talvez em homenagem à liderança exercida pela 

CVM sobre outros reguladores no que se refere à 

regulação de práticas contábeis, essa lei foi o veículo 

utilizado para se estabelecer a possibilidade de celebração 

de convênios entre tais órgãos reguladores e entidade que 

tenha por objeto o estudo e a divulgação de princípios, 

normas e padrões de contabilidade e de auditoria, 

podendo, no exercício de suas atribuições regulamentares, 
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adotar, no todo ou em parte, os pronunciamentos e demais 

orientações técnicas emitidas (art. 10-A). 

Note-se, há uma flagrante diferença entre a norma que 

rege a ação da CVM (obrigando-a a adotar na regulação 

que editar padrões internacionais de contabilidade 

adotados nos principais mercados de valores mobiliários) 

e do Banco Central e outras agências reguladoras, como o 

CNSP e a SUSEP (que poderão celebrar convênio com 

entidade que tenha por objeto o estudo e a divulgação de 

princípios, normas e padrões de contabilidade e de 

auditoria, sendo certo que entre tais entidades, 

considerando o que dispõe o parágrafo único do artigo 

acima citado, não está o IASB). 

Ou seja, no que se refere à CVM, cabe identificar o que 

seriam padrões internacionais de contabilidade. Já no que 

se refere a outros órgãos reguladores, estes podem 

celebrar convênios com outras entidades, podendo adotar, 

no todo ou em parte, os pronunciamentos e demais 

orientações técnicas emitidas, as quais podem adotar em 

maior ou menor medida padrões internacionais. 

 

Texto da nota 

58)GUIA DE BOAS PRÁTICAS DO 
MERCADO SEGURADOR SOBRE A 
PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
Em dezembro de 2019, a Confederação Nacional das 

Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, 

Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg) publicou um 

“Guia de boas práticas do mercado segurador brasileiro 

sobre proteção de dados pessoais” elaborado pelo Grupo 

de Trabalho coordenado pela Superintendência Jurídica da 

associação civil, que trata da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral 

de Proteção de Dados - LGPD). 

De acordo com matéria publicada à época do sítio 

eletrônico da confederação, o “setor de seguros será um 

dos setores econômicos que sentirá mais rapidamente os 

efeitos da LGPD, por se tratar de segmento que utiliza 

dados como insumo de sua atividade, razão pela qual 

deverá promover as alterações necessárias para o 

tratamento de dados em conformidade com a lei. 

Este guia de boas práticas tem os objetivos de ser 

instrumento de apoio às empresas do setor de seguros na 

fase de implementação dos dispositivos da LGPD em sua 
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rotina diária e na relação com seus prestadores e 

parceiros, além de construir e consolidar no setor de 

seguros a cultura de respeito à proteção de dados 

pessoais”. 

Para baixar o Guia, clique aqui. 

59) CRSFN MUDA POSIÇÃO E 
ESTENDE PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE À FASE PRÉ-
SANCIONADORA 
O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional 

(CRSFN) no dia 18 de agosto de 2020 alterou entendimento 

jurisprudencial já consolidado há mais de dez anos pelo 

órgão e estendeu a prescrição intercorrente de três anos 

para a fase pré-processual em processos da Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM), do Banco Central, Coaf e Susep. 

Importante salientar que, a mudança só se aplica a 

procedimentos investigativos que complementarem três 

anos de paralisação após um ano de publicação da decisão. 

Demais informações podem ser obtidas aqui. 

 

60)IMPLEMENTAÇÃO DO PIX  
Durante a implementação do PIX no último mês, o Banco 

Central anunciou uma série de normas para disciplinar o 

novo sistema de pagamentos. 

RESOLUÇÃO BCB Nº 39, DE 13.11.2020 

A Resolução BCB nº 39 altera o Regulamento anexo à 

Resolução BCB nº 1/2020, que disciplina o funcionamento 

do Pix. 

O art. 3º do Regulamento, que define as expressões e 

termos relacionados ao arranjo de pagamentos, foi 

alterado, definindo-se “conta transacional”. Além disso, foi 

adicionado o Art. 4º-A, também versando sobre contas 

transacionais. 

RESOLUÇÃO BCB Nº 40, DE 13.11.2020 

A Resolução BCB nº 40 altera dispositivos do Regulamento 

anexo à Circular nº 4.027/2020, que regulamenta o 

funcionamento do Sistema de Pagamentos Instantâneos 

(SPI) e da Conta Pagamentos Instantâneos (Conta PI) no 

Banco Central do Brasil, para que a Circular se adequasse 

às alterações feitas pela Resolução BCB nº 39/2020. 
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RESOLUÇÃO BCB Nº 42, DE 19.11.2020 

A Resolução BCB nº 42/2020 altera o Regulamento anexo 

à Resolução BCB nº 1/2020, que disciplina o 

funcionamento do Pix. 

Além de alterar os arts. 3º e 4º-A, em complemento à 

Resolução BCB nº 39/2020, alterou também os arts. 112 e 

113, relacionados a multas e penalidades. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA BCB Nº 40, DE 04.11.2020 

A Instrução Normativa BCB nº 40 altera a Instrução 

Normativa BCB nº 20/2020, que dispõe sobre os limites de 

valor para as transações no âmbito do Pix. 

A norma alterada passou a vigorar com a adição de dois 

novos artigos: 

"Art. 4º-A O participante do Pix deve disponibilizar opção para 

que o usuário final solicite alteração no valor do limite 

disponibilizado. 

§ 1º O participante do Pix deve acatar solicitações para diminuir 

o valor do limite disponibilizado. 

§ 2º O participante do Pix pode, a seu critério, acatar solicitações 

para aumentar o valor do limite disponibilizado. 

Art. 4º-B No caso do Pix Agendado, de que trata a Subseção I da 

Seção II do Capítulo V do Regulamento Anexo à Resolução BCB 

nº 1, de 12 de agosto de 2020, o limite que deve ser considerado 

é o limite disponibilizado para o dia da sua efetiva liquidação." 

Além disso, o Anexo I, que trata dos parâmetros para o 

estabelecimento de limites máximos de valor para 

iniciação de um Pix, também foi alterado. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA BCB Nº 43, DE 12.11.2020 

A Instrução Normativa BCB nº 43 estabelece o formato, a 

periodicidade e as informações a serem prestadas pelos 

participantes do Pix nas transações ocorridas no período 

de 16.11.2020 a 31.12.2020 e estabeleceu prazos para 

implementação do Pix Cobrança. 

O Pix Cobrança, tanto por QR Code como por Pix Copia e 

Cola, deveria estar disponível ao usuário pagador em 

16.11.2020 para pagamentos imediatos e em 4.01.2021 

para pagamentos com vencimento. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA BCB Nº 44, DE 16.11.2020 

A Instrução Normativa BCB nº 44 altera a Instrução 

Normativa BCB nº 32/2020, que estabelece o formato, a 
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periodicidade e as informações a serem prestadas pelos 

participantes do Pix. 

Mais especificamente, foram alterados os Anexos I e II da 

Instrução Normativa. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA BCB Nº 48, DE 24.11.2020 

A Instrução Normativa BCB nº 48 revoga as Cartas 

Circulares nº 4.006/2020 e nº 4.022/2020, ambas 

relacionadas ao processo de adesão ao Pix e ao Sistema de 

Pagamentos Instantâneos (SPI). 

INSTRUÇÃO NORMATIVA BCB Nº 49, DE 25.11.2020 

A Instrução Normativa BCB nº 49 estabelece os 

procedimentos necessários para a adesão ao Pix, como 

provedor de conta transacional ou como liquidante 

especial. 

O processo de adesão é composto por três etapas: i) etapa 

cadastral; ii) etapa homologatória; e iii) etapa de operação 

restrita. 

61)IMPLEMENTAÇÃO DO OPEN 
BANKING  
Em novembro, o Banco Central publicou as Instruções 

Normativas BCB nº 34/2020, nº 35/2020, nº 36/2020 e nº 

37/2020, responsáveis por divulgar as versões 1.0 dos 

manuais do Open Banking . 

Conforme anteriormente informado pela Resolução BCB 

nº 32/2020, os manuais detalham os requisitos técnicos e 

os procedimentos operacionais para implementação do 

Open Banking, estando divididos por escopos: i) dados e 

serviços; ii) APIs; iii) estrutura de governança; e iv) 

segurança. 

Ademais, a Resolução Conjunta nº 1/2020, que dispôs 

sobre a implementação do Open Banking, foi alterada pela 

Resolução Conjunta nº 2/2020, publicada no DOU de 

30.11.2020. Com isso o Banco Central e o CMN 

postergaram a entrada em vigor do Open Banking. 
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62)CMN E BACEN ANUNCIAM 
SANDBOX REGULATÓRIO  
Por meio das Resoluções CMN nº 4.865/2020, CMN nº 

4.866/2020 e BCB nº 29/2020, o CMN e o Bacen 

estabeleceram as diretrizes de funcionamento do 

Ambiente Controlado de Testes para Inovações 

Financeiras e de Pagamento (Sandbox Regulatório). 

O Sandbox Regulatório permite que instituições 

autorizadas testem produtos e serviços inovadores com 

clientes reais, sujeitando-se a requisitos regulatórios 

específicos. 

Com essa iniciativa, o Bacen espera que haja um aumento 

na competição e, consequentemente, no custo-benefício 

dos serviços financeiros e de pagamento ofertados no 

Brasil. 

O Sandbox será implementado em ciclos, cujas durações 

serão estabelecidas pelo Bacen, não devendo ultrapassar 

o prazo de um ano e sendo prorrogáveis pelo mesmo prazo 

uma vez. O início do primeiro ciclo está previsto para o 

primeiro semestre de 2021. 
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SÓCIOS DO ESCRITÓRIO E RESPECTIVAS ÁREAS
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